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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 v samostatné kapitole, 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 vlastní výukové aktivity a její ověření v praxi.  
 
Teorie začíná vymezením předmětu přírodověda na 1. stupni ZŠ, jeho charakteristikou, obsahem učiva 
a cíli. Dále se autorka poměrně obšírně věnuje učebnicím, funkcím a vybraným parametrům textu, 
metodám výzkumu učebnic. Tuto část textu uzavírá přehledem současných učebnic přírodovědy. Poté 
přechází k části charakterizující skupinu houbových organismů následovanou zastoupením učiva o 
houbách ve vzdělávacích dokumentech a učebnicích. U analýzy učebnic bych možná považovala za 
zbytečné formulovat hypotézy, protože používáte kvalitativní výzkum, nicméně množství zkoumaných 
materiálů je úctyhodné a výsledky jsou uvedeny přehledně. 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 interview s 9 učiteli na 1. stupni ZŠ. Zde opět vidím hypotézy jako ne 
zcela funkční, stačily by výzkumné otázky, protože podobně jako u učebnic zkoumáte kvalitativně (viz 
tab. 6). V další části autorka navrhla projekt s názvem Antibiotika – trochu jiné houby. Projekt využívá 
postupu kritického myšlení (škoda, že není zmíněn v teoretické části), což je určitě kladem. Vzhledem 
k této skutečnosti i k době trvání projektu (max. 2 vyučovací hodiny), bych tuto aktivitu ale nenazývala 
projektem a také bych zvážila jiný název, který by byl méně zavádějící (antibiotika nejsou houby, ale 
produkty hub). Celou výukovou aktivitu ale jinak považuji za zdařilou. Autorka připravila i vlastní výukové 
materiály, aktivitu ověřila v praxi a reflektovala.    
 
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 74 stran textu a 61 stran příloh. 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. Literatura je vhodně vybrána 
a řádně citována. Na diplomovou práci je ale použito velmi málo zdrojů, některé i nižší kvality (wikipedie, 
wikiskripta). 
  
 
 
 
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Poměrně zdařilá práce s vyváženým obsahem. Navržené výukové aktivity jsou v podstatě bez dalších 
úprav využitelné ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 18.5.2018                                                           RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 
 
 

 


