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1. CÍLE A HYPOTÉZY  
Cílem předložené případové studie bylo zjistit úroveň znalostí studentů Podkrušnohorského gymnázia 
v Mostě na poli kroužkovců (Annelida), porovnat zjištěné s metodikou výuky jednotlivých vyučujících a 
následně navrhnout vlastní modelovou výukovou hodinu týkající se tohoto bezobratlého kmene. Veškeré 
stanovené cíle byly beze zbytku splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA   
Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a je rozdělena do dvou rozsáhlých celků. První z nich 
zahrnuje detailní seznámení s kmenem kroužkovců včetně nejnovějších fylogenetických poznatků, druhý 
vlastní didaktický výzkum a z něj vycházející návrh modelové hodiny seznamující s kroužkovci. 
Práce je psána pěkným, čistým jazykem bez překlepů a chyb, byť druhá část (především vyhodnocení 
didaktického výzkumu) je značně komplexní a díky množství doprovodných tabulek její čtení vyžaduje 
zvýšenou pozornost. Komplexita je umocněna tím, že celkem bylo pro potřeby práce v průběhu čtyř let 
trvání studie (2012–2015) zpracováno přes pět set didaktických testů a porovnávány byly nejen výsledky 
studentů (včetně porovnání úspěšnosti mezi třídami i mezi pohlavími a také v klasifikovaném testu a testu 
vyhasínání znalostí), ale rovněž průběhy hodin a metodika výuky jednotlivých vyučujících. 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ 
Spolupráci s Josefem Sládkem považuji za jednu z nejexcelentnějších, jaké se mi dostalo: který školitel 
(vyjma dvojice dr. Petr Novotný – Tomáš Kebert) může říci, že nemusel svého svěřence honit – naopak, že 
student sám vše pečlivě hlídal a k práci motivoval školitele? Nebo který student započal výzkum pro svou 
diplomovou práci již v posledním ročníku bakalářského studia? A přesně tak vypadala má spolupráce 
s Josefem. Práce pro mne byla zajímavá i z dalších hledisek: jednalo se o můj první vstup na pole didaktiky 
biologie (při kterém Josef neváhal požádat o odbornou pomoc dr. Pavlasovou, která tak bděla nad 
správností metodiky prováděného výzkumu), učiněný navíc na mém domovském gymnasiu! Shodou 
okolností se studie účastnili dva studenti, se kterými jsem se seznámila jako lektor na letním biologickém 
soustředění, i mí středoškolští vyučující. Díky potřebě statistického zpracování získaných výsledků jsme 
navíc navázali spolupráci se statističkou ing. Anetou Hybšovou a zjistili díky ní, že statistika může být 
srozumitelná i pro biology a pedagogy :-D. 
Mimo interdisciplinaritu práce oceňuji rovněž Josefovu invenci – nápad s porovnáním metodiky výuky 
jednotlivých vyučujících s výsledky studentů vzešel z jeho hlavy; schopnost interpretace získaných 
výsledků, samostatnost při provádění a vyhodnocování nezvykle rozsáhlého didaktického výzkumu, 
schopnost pozitivní interakce s vyučujícími a vedením PGM, i dobrý vhled a schopnost časového plánování 
při navrhování modelové „kroužkovčí“ hodiny. 
To vše z teze činí jednu z nejlepších, jaké pod mým vedením dosud vznikly, a kterou plně doporučuji 
k obhajobě. Získané výsledky nadto doporučuji publikovat v některém z odborných didaktických periodik 
vycházejících v ČR. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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