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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta):
Jakub Moudrý měl původně zadanou diplomovou práci na Katedře zoologie, která byla zaměřena
na paleoentomologii. Po prvním ročníku navazujícího magisterského studia se ale rozhodl, že chce téma
změnit a pod mým vedením zpracovat práci didaktiky zaměřenou. Domluvili jsme se tedy, že naváže
na práce Sailerové 2014 a Šibravové 2016 a bude se věnovat výzkumu preferencí žáků 2. stupně ZŠ a
nižšího stupně gymnázia pro reálné preparáty živočichů a pro modely živočichů. Práce se dost striktně drží
metodiky dle Šibravové (2016), kterou Jakub aplikoval na jinou věkovou skupinu žáků.
Zadané cíle práce:
Cílem práce bylo odpovědět na následujících šest výzkumných otázek, které Jakub přehledně uvádí na
konci úvodu práce:
1. Preferují žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia 3D modely nebo reálné zoologické
preparáty?
2. Jsou atraktivnější preparáty a modely anatomické nebo preparáty a modely celých živočichů?
3. Liší se preference žáků na základní škole a nižším stupni gymnázia od preferencí žáků vyššího stupně
gymnázia?
4. Liší se preference mezi pohlavími?
5. Souvisí preference žáků s jejich citlivostí na potencionálně fobické podněty?
6. Souvisí preference žáků s jejich zájmem o živočišné objekty?

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční
literaturou):
Práce s literaturou představovala pro Jakuba poměrně dlouho výraznou aktivační bariéru. Byl ve složité
situaci, kdy navazoval na dvě tematicky velmi blízké diplomové práce a měl pocit, že by „nosil dříví do
lesa“, pokud by se měl v literárním přehledu věnovat stejným kapitolám. Jeho přístup k sepisování literární
rešerše se výrazně změnil, když přišel s návrhem, že jádro literárního přehledu zaměří na problematiku
muzejních exponátů, a využití virtuální reality a 3D tisku ve výuce. Tato témata ho evidentně zaujala, ve
velmi krátkém čase si k nim vyhledal velké množství relevantních zdrojů a napsal z nich poměrně solidní
rešerši. Většina použitých zdrojů je anglicky psaných.
Nevýhodou však bylo, že poslední dvě témata rešerše souvisejí s výzkumnou částí práce poměrně okrajově
a nemohl je tedy plně využít v diskusi. Kvůli tomu je interpretace získaných výsledků místy poměrně
povrchní.
Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod,
aktivita, samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem):
Jakub si převzatou metodiku, po drobných formulačních úpravách dotazníků, dobře osvojil a bez problémů
ji aplikoval. Během studia ale nastoupil na plný úvazek jako učitel biologie a zeměpisu na gymnáziu, což se
ukázalo jako velice časově náročné. Nepodařilo se mu tedy splnit původní časový plán a řešení práce se
věnoval nárazově. Oceňuji ale, že v čase, který si na řešení práce vyhradil, pracoval velice efektivně.

Spolupráce s Jakubem byla, až na výše uvedené výhrady, velmi příjemná. Oceňuji, že se pod mým vedením
poměrně dobře a rychle zorientoval ve statistických analýzách získaných dat, kterých jeho práce obsahuje
nadstandartní množství a jsou dost různorodé.
Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek,
diskutování výsledků, spolupráce se školitelem):
Jakub byl při sepisování práce samostatný, ale zároveň se nechal přiměřeně vést. Práci sepisoval určitém
v časovém stresu, ale nechal mi dostatek času na připomínky a následně se je snažil co nejpečlivěji
zapracovat.
Počáteční verze rukopisu byly místy dost neobratně psané, ale ve finální verzi to autor výrazně vylepšil.
Připomínky k odevzdané verzi práce:
Odevzdaná verze práce je podle mého názoru zdařilá, i když v ní zůstaly některé chyby, nepřesné a
neobratné formulace nebo nedotažené interpretace některých výsledků.
Otázky k obhajobě:
Chystáš se na výsledky své diplomové práce v budoucnu nějak navázat?
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Jakubovi se podařilo získat solidní soubor dat a zodpovědět všechny stanovené výzkumné otázky. Poměrně
přesvědčivě doložil, že se preference žáků pro různé typy výukových pomůcek v průběhu věku mění.
K výsledkům Šibravové (2016) tedy doplnil další důležitý aspekt a věřím, že se výsledky obou prací stanou
podkladem pro ucelený vědecký článek.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm „velmi dobře“.
Návrh hodnocení školitele (konečnou známku stanoví komise, která přihlíží i ke kvalitě obhajoby):
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