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Bakalářská práce Jana Šelepy se zabývá trvale aktuálním tématem současného 

chemického vzdělávání, jímž je aktivizace žáků základní školy k učení se chemii jako 
všeobecně-vzdělávacího předmětu pomocí výukových metod s vyšším aktivizačním 
potenciálem. Zabývá se návrhy didaktických her pro vybraná, učiteli i žáky často 
hodnocená jako obtížná, témata chemie na základní škole, a to chemické názvosloví, 
chemické rovnice a stavba atomu.  

Práce má rozsah 56 stran textu a 4 přílohy, které obsahují stručné návody 
k připraveným didaktickým hrám.  

V teoretické části práce se autor věnuje základním pojmům charakterizujícím 
aktivizaci žáků ve výuce, doplňuje i historický pohled na vnímání aktivizace žáků 
v dílech významných pedagogických osobností. V dalších podkapitolách se potom zabývá 
charakteristikou didaktických her jako jedné z aktivizujících výukových metod, stavem 
současného chemického kurikula základní školy a výběru témat pro zpracování návrhů 
didaktických her využitelných v praxi včetně stručné rešerše podobných dostupných 
zdrojů. 

V praktické části se autor věnuje podrobnému popisu návrhů čtyř didaktických her 
v jednotné struktuře. Jde o didaktické hry s názvy Chemikovy poztrácené trojúhelníčky, 
AZ-kvíz, Poztrácené chemikovy nákresy a Trielo aneb bratr kvarteta, obsahově zaměřené 
na uvedená témata učiva chemie. V přílohách potom doplňuje stručné návody na jejich 
použití. Popis didaktických her obsahuje i grafické materiály včetně fotografií 
vytvořených učebních pomůcek. 

Tvorba všech návrhů didaktických her byla průběžně konzultována se čtyřmi 
učiteli ze základní školy a dvěma studenty učitelství chemie a průběh konzultací včetně 
vybraných autentických komentářů oslovovaných osob jsou zaznamenány v kapitole 
„Diskuse k tvorbě didaktických her“ s konstatováním významného přínosu k jejich finální 
podobě. 

Seznam použité literatury čítá přes 50 pramenů, citovaných dle příslušných norem. 
Práce je napsána srozumitelným jazykem a má velmi dobrou formální úpravu.  

Hlavním cílem práce bylo tedy připravit návrhy smysluplných aktivit pro žáky 
základní školy, které by je měly aktivizovat k činnosti v méně oblíbených tématech učiva 
chemie. Je možné konstatovat, že cíle, které si autor vytyčil, byly splněny.  

Závěrem bych rád uvedl, že student pracoval samostatně a iniciativně plnil 
průběžně stanovované úkoly.  

Mohu tedy konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
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