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Bakalářská práce Petra Holuba se zabývá netradičním návrhem výuky chemie na 
základní škole ve spojení s antickou mytologií a čtyřmi antickými živly. Jde o jakýsi 
příklad integrované tematické výuky s cílem motivovat žáky k vlastnímu objevování 
různých souvislostí čtyř „živlů“, kterými jsou voda, vzduch, země a oheň na bázi využití 
školního chemického experimentu. Práce má rozsah 65 stran textu a je členěna standardně 
na úvod, teoretickou a praktickou část a stručný závěr. Jako přílohy jsou doplněny 
audiozáznamy rozhovorů s jedenácti žáky základní školy zaměřené jednak na využití 
školního chemického experimentu a jednak na povědomí o světě Antického Řecka. 

Teoretická část práce se věnuje nejprve současnému stavu výuky chemie na 
základních školách, potřebami jejího zatraktivnění pro zvyšování motivace žáků k učení a 
významem školních experimentálních činností. Následuje část věnovaná stručné exkurzi 
do Antického Řecka, především do jeho mýtů a božstev. Popisována je i výuková metoda 
„storytelling“ (vyprávění příběhů), kterou autor částečně využil v návrzích výukových 
aktivit zaměřených na jednotlivé antické živly s významným podílem více či méně 
souvisejícího školního chemického experimentu.   

V praktické části se autor v návaznosti na teoretickou část zhostil osmi návrhů 
experimentů souvisejících s vybraným antických živlem a vyprávěním o příslušném 
mýtu. Vše vždy vychází z návrhu na realizaci školního experimentu a souvisejících 
aktivit. Všech osm navržených experimentů bylo odladěno v laboratorních podmínkách a 
v práci je dokladováno bohatou fotodokumentací. Jak experimenty, tak související 
narativní aktivity jsou navrženy velmi zajímavě, otevřená zatím zůstává u některých 
praktická realizovatelnost v podmínkách základní školy. Jejich ověření v praxi tak 
považuji za velkou výzvu pro další výzkum. Na návrhy experimentů navazuje výzkumná 
sonda do postojů žáků vyučovaných autorem, kdy byly pomocí polostruktorovaných 
rozhovorů zjišťovány jejich názory na školní experimentování a na jejich povědomí o 
Antickém Řecku, jeho mýtech a dalších souvislostech. Z výsledků autor konstatuje 
realizovatelnost navržených výukových aktivit a využívá je pro finalizaci svých návrhů.  

Seznam použité literatury čítá 33 pramenů, které jsou sice více méně citované dle 
příslušných norem, ale chybí jim jednotnost. Práce je napsána srozumitelným jazykem, 
má dobrou formální úpravu, drobné terminologické prohřešky (např. žáci vers. studenti) 
nejsou zásadním problémem.  

Hlavní cíl práce byl dle mého názoru splněn, a jistě by představoval zajímavý 
příspěvek k oživení výuky chemie nejen na základní škole. Student pracoval velmi 
samostatně, ale v některých případech by bylo vhodnější provést větší konzultační 
přípravu před realizací určité aktivity.  

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