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1. CÍLE A HYPOTÉZY: Předložená práce všechny své cíle v rámci zadaného tématu kvalitně splnila. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Rešeršní část předkládá očividně pečlivě vytvořený souhrn poznatků užitečných pro obě části 
praktické - vlastní laboratorní experimenty i návrh praktického cvičení do výuky na SŠ. Celý 
laboratorní experiment je popsaný i zhodnocený srozumitelně a věcně. Navrhované praktické cvičení 
pro studenty SŠ je uspořádáno logicky a vyhodnocení výsledků zkušebních hodin přesvědčivě 
potvrzuje jeho kladný přínos při výuce. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
 Anglická i česká část práce je psána bez chyb a s minimem překlepů. Text je vhodně proložen 
citacemi potřebné literatury a výborně doplněn obrázky. S přihlédnutím na větší rozsah rešerše 
a laboratorního experimentu oceňuji, že jsou všechny jednotlivé části přehledně označené a členěné. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY:  
Rešeršní část tvoří vydatné shrnutí poznatků o mikroskopických organismech, které lze v senném 
nálevu pozorovat. Vlastní laboratorní experiment je pečlivě provedenou ukázkou práce se senným 
nálevem, která srozumitelně popisuje pozorovanou sukcesi mikroorganismů a tím nabízí užitečnou 
pomůcku a inspiraci pro příští využití senného nálevu ve výuce. Autorka práce správně píše, že 
hodina se senným nálevem je většinou první praktické cvičení, ve kterém žáci používají mikroskop a 
pozorují živé mikroorganismy, které se hýbou. Svůj první senný nálev jsem jako žačka pozorovala 
někdy na druhém stupni ZŠ a pamatuji si zavánějící obsah tajemných lahví i nadšení celé třídy, která 
se střídala u mikroskopu a snažila se kapátky ulovit nejzajímavější zvířátko. Předložená bakalářská 
práce je svěží připomínkou, jak v tomto případě funguje Komenského didaktická zásada názornosti. 
Za důležitý přínos považuji zejména praktickou ukázku toho, že se dá podobná výuková hodina 
vtěsnat i do omezených možností rozvrhu či pomůcek (např. počtu mikroskopů) tak, aby „žákům 
přineslo praktikum mnoho nových, a hlavně zapamatovatelných informací“ (citace z vyhodnocení 
výsledků testu znalostí studentů po absolvování navrhovaného praktika).  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
Ačkoli měly obě skupiny žáků téma prvoků již v rámci výuky probrané dříve, než absolvovaly praktické 
cvičení, byl ve výsledcích znalostních testů před tímto praktikem skutečně znatelný: 

1) Dalo by se téma probírat s obráceným uspořádáním výuky? Tedy nejprve s žáky pozorovat 
senný nálev a až poté zařadit podrobnější teoretický výklad k pozorovaným 
mikroorganismům?  

2) Jak by se taková praktická hodina musela přizpůsobit tomu, že žáci zatím neznají podrobnosti 
o tom, na co se dívají? Byl by tento postup vhodnější pro mladší nebo starší žáky? 

3) A jak by mohla předchozí pozorovací zkušenost ovlivnit zájem žáků o zapamatování následné 
teoretické výuky?  

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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