
Posudek školitele diplomové práce Bc. Evy Stratilové l.Irválkové ,,Yyužití
multifunkčního přístroje Infraline Graphic ve středoškolské laboratorní praxi..

Diplomová práce Bc.Evy Stratilové Urválkové se zabývá multifunkčním měřícím
přístrojem Infraline Graphic ťrrmy Pierron a jeho potenciální využiti v laboratorních
úlohách rea|izovaných na SŠ popř. VŠ. Práce zaměřila jak na samotné testování zmíněného
přístroje' tak na návrh, testování a zhodnocení řady laboratorních úloh, které lze s pomocí
Infraline Graphic r ealizov at.

K řešení určených cílů přistoupila diplomantka zodpovědně a systematicky od
prvních kroku své diplomové práce. Po provedení rešerše týkajici se multifunkčních
přístrojů využitelných na SŠ popř. VŠ otestovala velmi důkladně multifunkční přístroj
Infraline Graphic firmy Pierron a několik dodávaných čidel, a to zejména po stránce
technické a uživatelské (funkčnost, technické parametry, citlivost a přesnost měření,
propojení a komunikace s PC, možnosti nastavení, ovládání samotné i ovládání přes PC
apod.). Po úspěšném testování přístroje diplomantka navrhla, rea|izova|a' otestovala a
zhodnotila sadu 24 É,loh, zejména zfyzlkální chemie, které je možné s přístrojem provádět
v laboratořích na sŠ ei vŠ. pn náwhu se ovšem neomezila jen na SŠ laboratoře' ale
snaŽI|a se využít vyhod přístroje (malé rozměry a hmotnost, možnost propojení s PC,
okamžttá odezva) a některé úlohy koncipoval a tak, aby je bylo možn é rea|izovat také jako
demonstrační' Všechny úlohy několikrát ověřila, díky čemuž moh|a práci doplnit o
zkušenosti a poznámky krea|izaci úloh, které mohou-bý užitečnou pomůckou pro učitele,
budou-li chtít qýsledky práce vyĚit při vyuce na SS' Za nejýznamnější qisledky práce
považuji zejména kritické zhodnocení vyhod i nevýhod přístroje Infraline Graphic a
zjištění' že přístroj je díky svým parametnim a způsobu ovládání vhodný a potenciálně
vpžitelný ve qýuce na SS a VS. Dále je významným výstupem práce sada pracovních
listů obsahujících úlohy realizovatelné pomocí uvedeného přístroje a to jak Ve verzi pro
studenty tak ve verzi pro učitele.

Diplomová práceje sepsána v českém jazyce a velmi přehledně' V podstatě sestává
z vlastní části diplomové práce, kde diplomantka hodnotí samotný přístroj, srovnává
s podobnými přístroji přítomnými na českém trhu' navrhuje experimenty a shrnuje
zkušenosti a poznatky z experimentů realizovaných pomocí přístroje Infraline Graphic.
V další' neméně důležité části práce, která je taktéž praktickým výstupem, se pak nacházi
sada pracovních listů ke všem navrženým a úspěšně realizovaným úlohám a to jak ve verzi
pro učitele (doplněné o možné qýsledky, poznámky týkajici se rea|izace, zhodnocení
výsledku apod.) i pro studenty. Týo pracovní listy jsou také umístěny v elektronické
podobě na přiloženém CD, ve snadno editovatelné formě ve formátu .doc. Prezentace a
zejména celková graÍická uprava práce jsou na vysoké úrovni. o kvalitě práce a

schopnostech diplomantky svědčí i fakt, že č,ástipráce byly prezentovány a publikovány na
několika mezinárodních konferencích a setkáních didaktiku chemie (Mezinárodní seminář
didaktiku chemie v Fkadci Králové, záÍi2aa5 azáři2006; konference Alternativní metody
výuky, Praha duben 2006;58. sjezd ČscH v Ústí nad Labem, záÍi2a06; sjezd Polské
chemické společnosti' Gdaňsk, zíňi 2006).

Diplomantka ke všem úkolům, které na ní byly v rámci prácekladeny, přistupovala
vždy svědomitě, zodpovědně a s nasazením. Do práce se neustále snažila vnášet nové
myšlenky a sým poctiqým přístupem a diky experimentá|nim schopnostem byl tento
přístup pro práci přínosným faktorem ovlivňujícím, směrem nahoru, výslednou kvalitu



prace.

Záxěrem konstatuji, že před|ožená práce svým odborným přínosem, obsahem a
ťormou splňuje všechny paž'adavky kladené na diplomovou práci a plně doporučuji její
přijetí k obhajobě. Navrhuji hodnocení práce známkou ýborně'
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