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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta):
Náročné téma si autorka zvolila samostatně na základě svého zájmu o praktickou výuku biologie. Jeho
výběrem chtěla doložit, že i tak pro žáky obtížné téma jako je fotosyntéza lze ve výuce biologie na
gymnáziu pojmout problémově, s využitím metod kritického myšlení a zároveň aktualizovat jeho obsah.
Spojení obou aspektů se díky autorčinu zaujetí, iniciativě a naprosto samostatné systematické práci
projevilo ve vysoké odborné i formální úrovni práce.
Zadané cíle práce:
Hlavním cílem práce bylo připravit a orientačně ověřit materiály rozvíjející kritické myšlení ve výuce
tematického celku fotosyntéza. Pro jeho kvalitní splnění autorka tento cíl rozdělila v logické posloupnosti
na šest dílčích cílů, které velmi přehledně určovaly strukturu diplomové práce.
Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční
literaturou):
K řešení zvoleného tématu přistoupila autorka velmi zodpovědně, což vyplývá z komplexnosti pojetí
teoretických východisek práce. Jejich zpracováním prokázala velmi dobrou orientaci ve
světových literárních pramenech týkajících kritického myšlení, přístupů učitelů k výuce fotosyntézy
v mezinárodním srovnání, didaktických výzkumů v této oblasti i odborně biologických základů
fotosyntézy. Literaturu vyhledávala a dále s ní pracovala naprosto samostatně, se smyslem pro podstatné
(71 přímých citací, z toho 38 v angličtině).
Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod,
aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem):
Z metodického hlediska se autorka naučila používat základní postupy odborné didaktické práce – metodiku
přípravy výuky, výukových materiálů i zpracování výsledků. Zvládla přípravu i realizaci didaktického
výzkumu pomocí dotazníkového šetření i ověření navržených materiálů a vyvození potřebných závěrů pro
finální úpravu jak obsahové, tak formální stánky tématu. Pravidelně konzultovala průběžné výsledky práce,
na konzultace chodila připravená, vždy s jasnou představou o dalším postupu práce.
Vedení této diplomové práce bylo pro školitele opravdu radostí.
Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek,
diskutování výsledků, spolupráce se školitelem):

Jednotlivé kapitoly práce vznikaly postupně ve vazbě na dílčí cíle. Autorka pravidelně
diskutovala se školitelem i oponentem, akceptovala připomínky a doporučení, takže
finální podoba práce byla hotova daleko před požadovaným termínem odevzdání.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Předložená diplomová práce komplexností svého pojetí i kvalitou zpracování jak v teoretické, tak praktické
rovině v mnohém překračuje požadavky na ni kladené. Má výzkumnou hodnotu pro oblast didaktiky
biologie, neboť spojuje empirický výzkum s dobrým teoretickým zázemím a konkrétní aplikací do výuky a
zároveň poskytuje velké množství konkrétních výukových materiálů pro žáky i metodických materiálů pro
učitele využitelných ve školní praxi.
Její praktické výstupy doporučuji opublikovat v časopise určeném učitelům.
Práci doporučuji nejen k obhajobě, ale i k uznání jako práci rigorózní.
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