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i.    Cl'L PRÁCE:   Cilem  práce byla analýza badatelsky orientované při'stupu v přírodovědných

předmětech v primárni' škole.  C['l  teoretické  části je  vyjádřen  implicitně  a je  zaměřen  na
rozbor  různých  přístupů  a  pojeti' badatelsky  orientované  výuky.  Diplomant  se  opírá  o
dostupnou odbornou literaturu a nevyhýbá se ani subjektivni'mu pohledu na zkoumanou
oblast.   Ci'lem   praktické   části   práce  je  vytvoření  návrhů   pro   badatelsky  orientované
vyučování ve  výuce  prvouky  a  při'rodovědy  na  i.  stupni  základni'  školy  a  ověřeni' jejich
správnosti,   účinnosti   a   podpory  zvi'davosti   žáků   mladši'ho   školnilio  věku.   Diplomová

práce má prakticko-metodický charakter.

2.    OBSAHOVÉ   ZPRACOVÁNI':   Diplomová   práce   je   členěna   na   část   teoretickou   a   část

praktickou. Teoretická  část obsahuje tři  kapitoly.  První z nich je věnována  pedagogicko-
didaktické  analýze  badatelsky  orientované  výuky.  Je  rozdělena  do  sedmi  podkapitol,
které  na  sebe  logicky  navazují.  Druhá  kapitola  práce je  věnována  popisu  mimoškolních

programů  a  projektů  využi'vaji'ci' formy a  metody práce,  které  směřují k bádáni' a  řešení
problémů  (Tereza,   Debrujáři,   Badatelé,   aj.).  Jsou   naznačeny  možnosti,  jak  používat
spolupráci    různých    organizaci'   pro    rozvoj    badatelství   ve    škole.    Posledni'   kapitola
teoretické  části  práce  popisuje  Rámcový  vzdělávací  program  základnmo  vzděláváni'  a
implicitně  zde  najdeme  souvislost s badatelstvím.  Významnou  částí diplomové  práce  je

její praktická část. Diplomant zde rozpracovává návrhy frontálni'ch pokusů pro žáky 3. -5.
ročniků    základní   školy.   Jednotlivé    pokusy   jsou    podrobně    popsány   a    metodicky
rozpracovány (motivace, pomůcky, postup, formulace hypotéz, popis činnosti, možnosti
dalšiho  využiti).  Pokusy  jsou  vhodně  doplněny  o  pracovní  listy,  kde  žáci  provádí  dalši'
úkoly a zhodnocení pokusů.  Posledni' kapitola práce je věnována ověřováni' správnosti a
účinnosti  vytvořených  materiálů  ve `vybrané  základní  škole.  Diplomant  popisuje  mi'sto
svého  působení, tj.  i5. základni' školu v Plzni a zapojeni' školy do  činností zaměřených  na
badatelsky  orientovanou  výuku.  V dalši'  kapitola  jsou  popisovány  přípravy  a  průběhy

provedených pokusů a pozorování s žáky a vlastní reflexe diplomanta k využiti' ve výuce.
Text této části práce je narativně-popisný, je čtivý a srozumitelný.

3.    FORMÁLNI'  ÚPRAVA:  Diplomová  práce  je  na  dobré  formální  úrovni.  Obsahuje  všechny
předepsané  části,  vyžadované  pro   práce  tohoto  charakteru.  Je  doplněna  o  přílohy
(tabulky,  vlastní fotografie  autora),  dále  o  seznam  zkratek,  obsah,  seznam  literatury a
zdrojů, resumé a finálni' verze frontálních a žákovských pokusů -zadáni' a pracovni' listy.

Poz#... Při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo zvláštní list.



Jsou  dodržovány  citace  a  odkazy  na  použitou  literaturu.  U  fotografií je  méně  obvyklé
uvádět zdroj pod čarou.

4.    STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE:  Předloženou  diplomovou  práci  považuji  za  velmi
zdařilou.   Při'stup   diplomanta   kvypracováni'  práce   byl   velice   zodpovědný,   pravidelně
konzultoval  a  prokázal  i  značnou  samostatnost,  aktivitu  a „zapálení``  pro  při'rodovědné
vyučování a  práci  ve  škole. Ve  svých  reflexích  se  nevyhýbá  čistě  subjektivnímu  pohledu
na  analyzované téma  a  přináši' svůj vlastní metodický i  lidský pohled  na téma  práce.  Za
významné považuji, že sám vedl výuku a svá tvrzeni' ověřil v praxi.  Domnívám se, že po
úpravách    by   bylo   vhodné   praktickou   část   práce   dále   publikovat   vpedagogicko-
metodických   časopisech   (Komenský,   Arnika,   aj.).   U   práce   byla   provedena   kontrola

plagiátorstvi' s nula procentni' mírou podobností s použitou literaturou a zdroji.

5.    OTÁZKY A PŘIPOMl'NKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠI'MU VYSVĚTLENI' PŘI 0BHAJOBĚ :

•    Jak bude dále  diplomant rozvíjet badatelsky orientované vyučování ve své  učitelské

praxi?
•     Které hlavni' problémy mohou nastat pro širši' zaváděni' badatelsky orientované výuky

do ško]?

•     Co  by  diplomant  navrhl,  jak  vhodně  zařazovat  badatelsky  orientovanou  výuku  do
školni'ch vzdělávaci'ch  programů a jak ji efektivně integrovat do vyučováni' v primární
škole?

6.    NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

výborně
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