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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle diplomové práce jsou jasně stanoveny pro každou část práce, beze zbytku byly splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce obsahuje několik navzájem logicky provázaných částí: teorii, didaktický výzkum, 
návrh vlastních výukových aktivit s komiksem a jejich hodnocení žáky.  
 
Teorie začíná obecným pojednáním o učebních stylech žáků a jejich diagnostice. Pokračuje přehledem 
výukových metod vhodných pro výuku přírodopisu a podporujících vizualizaci. Dále se věnuje komiksům 
obecně i komiksům ve výuce přírodopisu. Zde autorka vychází mimo jiné z publikace: Trnová, E., Janko, 
T., Trna, J., & Pešková, K. (2016). Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu 
pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione, 7(1), 49-64, která ovšem chybí v seznamu literatury. 
K uvedení čtenáře do celkového kontextu by nebylo na škodu zmínit ani využití komiksů v jiných 
předmětech, třeba ve výuce cizích jazyků. Celkově je teoretická část obsahově vyvážená, pečlivě 
zpracovaná a autorka v ní shromáždila všechny potřebné informace, které následně využila v praktické 
části. 
 
Praktická část obsahuje nejprve dotazníkové šetření, kde byli respondenty učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ. 
Autorka stanovila 11 výzkumných otázek a 4 hypotézy, které po provedeném šetření vyhodnocuje.  
Výzkum je metodologicky dobře uchopen a popsán, vychází z odpovídající literatury. Počet respondentů 
je dostatečný. Výsledky dotazníku jsou uvedeny přehledně v grafech, okomentovány a krátce 
diskutovány. Autorka zjistila zajímavá data o informovanosti učitelů o učebních stylech (vlastních i žáků), 
což přivedlo oponentku k zamyšlení nad obsahem obecné i oborové didaktiky.  
 
V další části autorka navrhla čtyři výukové aktivity s využitím komiksů, které převedla do české verze. 
Výukové aktivity jsou doplněny metodickými poznámkami, pracovní listy jsou uvedeny s autorským 
řešením. Pracovní listy a komiksy byly dány k posouzení 4 žákům 2. stupně ZŠ. Z jejich vyjádření 
vyplývá, že působení komiksů na žáky má kladné i záporné stránky, které jsou žáci schopni 
srozumitelně zformulovat. Určitě je to dobrý námět k dalšímu výzkumu.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 101 stran textu. Obsahuje všechny předepsané formální náležitosti včetně anglického 
i českého abstraktu. Je přehledně členěna do kapitol, jednotlivé části textu jsou logicky provázané. 
Jazykový projev autorky je kultivovaný, text je bez chyb až na pár chyb v interpunkci a používání 
hovorového výrazu „kantor“ pro označení učitele. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována až na 
jeden zdroj uvedený výše. 
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Poměrně zdařilá práce zabývající se módním tématem. Navržené výukové aktivity jsou v podstatě bez 
dalších úprav využitelné ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Autorce doporučuji k dalšímu čtení např. 
knihy ediční řady Fokus, Drazí zesnulí, Děsivá věda a Děsivé dějiny z nakladatelství Egmont. 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:  
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 16.8.2017                                          RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 
 


