
Posudek oponentky bakalářské práce 

 

Jan Šelepa: Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole 

 

Bakalářská práce Jana Šelepy se zaměřuje na aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole 

prostřednictvím didaktických her. 

Práce v rozsahu 57 stran je po formální stránce členěna na úvod, teoretickou část, praktickou 

část, diskuze k tvorbě didaktických her, závěr, seznam použitých informačních zdrojů a seznam 

příloh.  

Teoretickou část práce autor rozdělila do šesti kapitol, v nichž se postupně zabývá vybranými 

osobnostmi zabývající se aktivizací ve vzdělávání, aktivitou, výukovými metodami, didaktickými 

hrami, současnými podmínkami pro výuku chemie na ZŠ v ČR a výběru vhodných témat z učiva 

chemie pro aktivizaci didaktickými hrami. V poslední kapitole autor odkazuje také na soubory her 

vytvořených nejen na naší univerzitě, pro úplnost mi zde chybí odkaz na materiály Masarykovy 

univerzity autorského týmu paní doc. Cídlové. 

Praktická část práce obsahuje prezentaci zpracování čtyř návrhů didaktických her pro výuku 

anorganického názvosloví, stavbu atomu a vyčíslování rovnic. Následuje diskuze k tvorbě 

didaktických her, zde není jasné, zda k ní docházelo před vlastní tvorbou didaktických her, či až po 

ní.  

Dle úvodu bakalářské práce je hlavním cílem „…analýza aktivizace žáků ve výuce vybraných 

témat z chemie základní školy a příprava výukových aktivit typu didaktických her.“ Z textu není jasné, 

jak zmíněná „analýza aktivizace žáků“ probíhala. V závěru se na místo analýzy aktivizace uvádí jako 

cíl práce identifikování problematických úseků z učiva chemie ZŠ, což ukazuje na nedostatečné 

ujasnění dílčího cíle. 

Seznam literatury, který čítá 50 pramenů, by splňoval požadovanou normu při použití jiného 

typu odkazování, takto je rok vydání bohužel chybně umístěn. 

Práce je napsána srozumitelně a vykazuje jen minimum stylistických a typografických 

nedostatků.  

Kromě výše uvedených připomínek mám ještě následující dotazy k obhajobě: 

• Existuje řada typů didaktických her, proč jste si vybral zrovna tyto čtyři?  

• Jakým způsobem byla vedena diskuze se čtyřmi učiteli a dvěma studenty z oboru se 

zaměřením na vzdělávání? Jaký byl důvod zařazení studentů do diskuze? 

• Ve stručných návodech k didaktickým hrám je uveden cíl didaktické hry, jedná se o výukový 

cíl? 

• Ve hře Chemikovy pomíchané trojúhelníčky má docházet k upevnění kooperace mezi žáky, 

zároveň se ale v pravidlech dozvídáme, že se žáci nesmí radit s okolními kolegy, proč tomu 

tak je? 

Na závěr mohu konstatovat, že po obsahové stránce splňuje předložený text požadavky na 

bakalářské práce v studijním oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání. 

 

 

 

V Praze dne 10. září 2020 RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.  


