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1.    CÍLPRÁCE:

Předložená  diplomová  práce  je  v rozsahu  118  stran.  Je  logicky  členěna  na  úvod,  sedm
kapitol, závěr,  resumé, seznam  literatury a je doplněna o fotografické přílohy. Cílem  práce je
analyzovat   badatelsky   orientovanou   výuku   vhistorickém   kontextu,   její   širší   teoretické
vymezení  a  vytvoření  kolekce  námětů  pro  badatelskou  činnost  včetně  jejich  metodického
zpracování.

2.    OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNí:
Teoretické  i  praktická  část  práce  se  opírá  o  teorii  konstruktivismu,  z které  více  méně

vychází  badatelská  výuka.   Diplomantka  však  analyzuje  i  další  aktivizační  metody,   které  je

možné   využívat   ve   výuce.   První   kapitola   práce   se   zabývá   rozborem   transmisivního   a
konstruktivistického    pojetí   výuky,    včetně    připomenutí   inovativních    výukových    metod
vhodných  pro  vzdělávací oblast  Člověk  a  jeho  svět.  Ve  druhé  a  třetí  kapitole je  vymezena
badatelsky orientovaná výuka a její procesuální stránka. Čtvrtá kapitola navazuje na předešlé
kapitoly a  řeší roli  učitele a žáka v badatelském vzdělávání s důrazem  na aktivitu samotného
žáka.   Vpáté   kapitole   autorka   připomněla   další   oblasti,   které   bezprostředně   souvisejí
stematikou   diplomové   práce:   RVP   ZV,   přírodovědná   gramotnost,   výzkumy   a   výsledky
mezinárodních   výzkumů   PISA   a   TIMSS.   Předposlední   kapitola   přináší   podrobné   návrhy

pokusů   a   pozorování   pro   badatelské   aktivity.   Jejich   ověřeni'  v praxi   je   dokumentováno
v poslední kapitole práce.

3.    FORMÁLNí ÚPRAVA:
Forhální zpracování práce je na dobré úrovni a neobsahuje žádné závažné nedostatky.

4.    STRUČNÝ l(OMENTÁŘ HODNOTITELE:

Jazyk  diplomové  práce  je  kultivovaný,  čtivý  a  je  v něm  aplikovaná  současná  odborná
terminologie.  Autorka  prokázala  svoji  schopnost  zpracovat  odborný text.  Návrhy  pokusů  a

pozorování v praktické části  práce jsou  podrobně  zpracovány jak z hlediska  faktografického,
tak z hlediska metodického. Velmi vhodně je doplňuje fotografický m.ateriál v příloze práce.

5.    OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLlžšíMU WSVĚTLENí PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE:

o     K práci nemám závažnějších  připomínek.

o     Popište reakci dětí na některé pokusy a pozorování, které jste realizovala.
o     Stručně zhodnot'te ověřování badatelských aktivit v zš v prachaticích.



6.    NAVRHOVANÁZNÁMKA
Předložená   práce   splňuje   požadavky   na   ni   kladené   a   je   kvalitně   zpracována.   Práci

doporučuji k obhajobě práce a hodnotím klasifikačním stupněm „výborně``

Da`um..               V plzni 28. 5. 2018
Podriis.. Ladislav Podroužek,


