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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Bakalářská práce Jitky Rakovské se zabývá epistemologickými představami žáků o fyzice.
Konkrétně vychází z dotazníku EBAPS (EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ASSESSMENT FOR
PHYSICAL SCIENCE) vytvořeného na univerzitě v Berkeley, a zajímá se zejména o představy
žáků v těchto oblastech: struktura vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se a zdroje
schopnosti učit se. Nad rámec zaměření dotazníku se bakalantka při rozhovoru dále zaměřila na
názory žáků na učební materiály a jejich strategie přípravy na písemné práce. Danému tématu
explicitně v didaktice fyziky zatím není věnováno příliš pozornosti, v České republice se s ním
setkáváme zejména prostřednictvím výzkumu PISA. Nicméně způsob vědecké práce, vědecký
přístup k problémům a zkoumání světa patří k obecné kultuře naší civilizace a může tedy být
velmi užitečné kromě konkrétních fyzikálních poznatků seznámit žáky i s tím, jak se poznatky
získávají. V rámci běžné výuky se tak často děje implicitně prostřednictvím laboratorních prací a
dalších experimentálních činností žáků.
Práce je zamýšlena jako doplňující k výzkumu, který realizuje Mgr. Blanka Zajacová
v rámci své disertační práce, kdy jsou zjišťovány žákovské představy přímo adaptovaným
dotazníkem EBPAS u zhruba tisíce žáků v ČR. V rámci bakalářské práce Jitka Rakovská
realizovala doplňující kvalitativní šetření metodou rozhovorů s žáky z gymnázia ve Valašském
Meziříčí.
Realizaci polostrukturovaných rozhovorů předcházela příprava otázek na základě otázek
dotazníku EBAPS a získání dalších informací o žácích, se kterými byl rozhovor realizován
(formou menšího dotazníkové šetření). Zde oceňuji pečlivost při přípravě a také práci se
zahraniční literaturou. I přes dobrou přípravu je polostrukturovaný rozhovor vždy utvářen/rozvíjen
v závislosti na aktuálních odpovědích žáka a vyžaduje od vedoucího rozhovoru pohotové reakce
na vzniklou situaci. Kvalita těchto aktuálních otázek samozřejmě souvisí s erudovaností
vedoucího rozhovoru v dané oblasti, již zmíněnou pohotovostí, schopností improvizovat.
Například možnost realizace rozhovorů v rámci diplomové práce by s sebou nesla více času na
velmi dobré a hloubkové seznámení se s tématem a mohla by zlepšit kvalitu rozhovoru. V rámci
realizovaných rozhovorů se bakalantka někdy trochu odchýlila od tématu a více se zaměřila na
téma jí zřejmě bližší, a sice názory žáků na učebnice či jejich strategie přípravy na písemnou práci.
Bakalantka dále provedla přepis čtyř z devíti realizovaných rozhovorů. Vzhledem k velké časové
náročnosti přepisu byl počet rozhovorů, se kterými se dále detailně pracovalo, oproti zadání práce
lehce snížen. Přepsané rozhovory byly okódovány a získané výsledky shrnuty.
Práci považuji za přínosnou z několika důvodů. Jednak se zabývá přímo názory žáků a
výsledky tedy patří k tzv. student voice, kterému již dnes na celosvětové úrovni bývá věnováno
hodně pozornosti a je považován za relevantní součást diskuze o vzdělávání. Dále se bakalantce
podařilo dobře vybrat žáky k rozhovorům, kteří se dobře liší ve svých postojích a výkonech k/ve
fyzice. Následné rozhovory s těmito žáky ukazují na možné hypotézy, např. že i žáci s velmi
špatným výkonem ve fyzice (zde např. Klára) mohou mít dobré povědomí o účinném způsobu
učení se fyzice a špatný výkon je tak daný zejména motivací. Zajímavé jsou názory žáků ohledně
potřeby talentu a tvrdé práce pro porozumění fyzice. Téměř všichni žáci na základě vlastní
zkušenosti oceňují i tvrdou práci, jako víceméně postačující k dosažení porozumění a to i žáci,
kteří se domnívají, že talent na fyziku nemají. Tyto výstupy pak mohou sloužit jako příklady dobré
praxe pro ostatní žáky. Pro tvůrce učebních materiálů mohou být velmi přínosné názory žáků
týkající se učebnic. Dále z provedených rozhovorů vyplývá, že žáci na otázky týkající se obecně
vědy velmi často reagují vztažením se k vlastní zkušenosti s fyzikou, se kterou se setkají v rámci
školního předmětu.

Za slabší stránku práce považuji grafickou a formální úroveň, viz např. seznam použité
literatury.
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních prací studentů u nás, kdy byl jako metoda použit
rozhovor, zajímá mě, jak by bakalantka na základě této vlastní zkušenosti zlepšila případnou další
realizaci rozhovorů; co by doporučila případným dalším studentům, kdyby se chtěli věnovat této
metodě?

Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně  velmi dobře  dobře  neprospěl/a
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