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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 jsou dobře zpracovány. Cíle práce, teoretické i výzkumné, byly naplněny. Za zvláště 
podnětné považuji využívání QR kódů jako prostředku rychlé a kvalitní informace pro žáky. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 Práce má klasické členění. Úvodní kapitola a teoretická část jsou zpracované dobře, byť jsou 
v některých místech, podle mého názoru, zbytečně podrobné. Zpracování učebnic a jejich obsahu 

z hlediska cílů práce je velmi dobré. Cíle práce a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny a je možné je 
poměrně dobře hodnotit. Materiál je výborně a důsledně popsaný, metodika je velmi důkladná a 
přesná. Grafy, tabulky, přílohy jsou dobře a přehledně zpracované.  

 Výsledky práce jsou shrnuty velmi dobře, ač ne vždy úplně přehledně, nicméně tabulky a grafy je 
vhodně doplňují, a tím se zlepšuje presentace výsledků. Diskuze a Závěr jsou dostatečně podrobné, 
ale ne dlouhé. Diskuze je založená na zobecnění vlastních výsledků, je čtivá a podnětná. Literatura je 

kvalitní (27 položek plus 43 internetových zdrojů), byť hlavně česká a dobře dokládá jak část 
teoretickou, tak i výzkumnou část. Výsledky práce jsou originální a mohly by být i publikovatelné 
v odborném učitelském tisku. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
 Formálně je práce solidní. Nemám závažnější připomínky k jazyku práce, je čtivá a dobře 

srozumitelná. Tabulký i grafy a další dokumentace jsou dobré a kvalitní. Literatura je vybrána 
přiměřeně a dobře, a to jak z hlediska problematiky práce, tak i z hlediska dokumentace a orientace 
v ZOO. Práce má dostatečný rozsah, základní členění je logické a srozumitelné. 

 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO: 
 Diplomová práce na mně působí velmi dobrým dojmem. Je promyšlená a má logickou a 

přehlednou strukturu. Ukazuje se, že se jedná o problematiku, která je diplomantce blízká a je pro ni 
velmi zajímavá- Práce poskytuje velmi zajímavé a originální výsledky. Diskuze je věcná a zasvěcená 
a velmi konkrétně diskutuje problematiku exkurze do ZOO z teoretického i, a to zejména, praktického 

hlediska. Výsledky práce jsou originální, problematika je komplexně zpracovaná. Po dotažení by bylo 
možné a i potřebné výsledky publikovat v odborném učitelském tisku. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
 

A) Můžete přehledně charakterizovat, jak by bylo možné problematiku exkurzí a využití QR kódů 
dále rozvíjet? 



B) Jakou roli hrají, podle vás, v problematice exkurzí odborné znalosti učitele, a to jak zoologické, 
tak i didaktické? 

C) Domníváte se, že efektivitu exkurzí je možné hodnotit i jinými způsoby, než vytvořením a 

hodnocením pracovních listů? 
D) Jakými způsoby je možné žáky motivovat k  maximální efektivitě exkurze, a myslíte si, že 

podobná metodika je možná i pro studenty středních škol? 

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 

dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni, a proto jí doporučuji k obhajobě. 

 
 
 

V Praze Datum 7. 1. 2018     Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
         Podpis 
 

 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


