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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktických obrazů s využitím 

ve výuce přírodovědného učiva žáků na prvním stupni ZŠ v rámci především prvouky prvního a 

druhého ročníku. Hlavním cílem práce bylo zjištění významu didaktického obrazu ve výuce 

v historické perspektivě i v současné výuce. Práce obsahuje 112 stran textu a rozsáhlý přílohový 

materiál, ve kterém jsou uvedeny především fotografie historických didaktických obrazů.  

 

První teoretická část práce je velkého rozsahu. Kapitoly obecnějšího charakteru autorka věnuje 

problematice komunikace a obrazu, didaktickým prostředkům a jejich vymezení a psychologickému 

pohledu při poznávání obrazů. Další kapitoly jsou již konkrétněji cílené na didaktický obraz z pohledu 

tvorby, informačních východisek, třídění a pedagogického pojetí. Následující poměrně rozsáhlá 

kapitola již konkrétně zaměřená na historický vývoj didaktického obrazu – zabývá se počátky školního 

obrazu a školními didaktickými obrazy 20. století. Poslední kapitola teoretické části se zabývá 

přírodovědným učivem na prvním stupni ZŠ v minulosti a dnes. Tuto kapitolu a její řazení v práci 

považuji svým obsahem za nadbytečnou nadbytečnou, kromě subkap. 7.2.2. 

 

Empirická část práce je zaměřena na tvorbu modulů – výukových hodin pro předmět prvouka 

s využitím vybraných přírodovědných a prvoučných obrazů a na pilotní šetření těchto modulů 

v pedagogické praxi. U každého realizovaného modulu uvádí autorka textově výsledky šetření, které 

stručně shrnula v krátké závěrečné kapitole. Postrádám však konkrétní výstupy ověření, např. tabulky, 

grafy, přehledy. Po stránce formální mají všechny moduly jednotnou a přehlednou koncepci, což při 

využití ve výuce usnadní práci učitele s tímto výukovým materiálem. 

 

Cíle magisterské diplomové práce autorka ne zcela přehledně vymezila v textu úvodu práce. 

Teoretická část práce je poměrně rozsáhlá na rozdíl od části empirické a pojímá problematiku 

v nadbytečné šíři. Empirická část práce je přehledná a tematicky provázaná. Kladně hodnotím 

především didaktické i odborné aspekty zpracovávané problematiky autorkou navržených 

modulových hodin, které ověřovala v rámci pilotního šetření. Celkový jazykový projev autorky je 

kultivovaný, citovaná literatura je vhodně vybraná. Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření 

prakticky ověřených modulů – výukových hodin. 

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 U členění kapitol v obsahu – za poslední subkap. není tečka 

 Chybí jasné přehledné vymezení cílů práce (jsou zakomponované v textu úvodu), prosím 

uvést v přehledu u obhajoby 

 Nesprávně uvedené citace (tečka za citační závorkou) 

 Práce je obsahově nevyvážená, teoretická část výrazně převažuje nad částí empirickou. 

 Některé kapitoly teoretické části považuji zbytečně rozsáhlé a široce pojaté (kap. 2,3,7) 

 Alespoň u závěrečného shrnutí výsledků šetření postrádám výsledné přehledné vyhodnocení, 

prosím uvést u obhajoby. 

 Prosím uvést budoucí možnosti aplikace didaktických obrazů ve vlastní pedagogické práci. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 25. srpna  2017                                                                        RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 



 

 

 
 
 


