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                    Bakalářská práce Petra Holuba pojednává o možnostech vzájemných vztahů mezi     

experimentováním v chemii a antickými živly. Recenzovaná práce ukazuje, že toto vzájemné 

propojení zdánlivě odlišných témat může mít svoji konkrétní podobu a být inspirací pro další aktivity 

v oblasti chemických výukových experimentů. Motivací autora pro toto zaměření bakalářské práce je 

snaha po inovaci výuky předmětu, který dlouhodobě není u studentů základních škol příliš oblíben. 

Výsledkem je soubor experimentů, souvisejících určitým způsobem s antickými živly (Oheň, Voda, 

Země, Vzduch) doplněný výsledky rozhovorů s žáky. 

                    Vlastní práce je zpracována obvyklým způsobem, obsahuje teoretickou a praktickou část, 

závěr, seznam zdrojů informací a přílohy. Teoretickou část práce věnuje autor dvěma ústředním 

tématům – výuce chemie a školním chemickým experimentům, starověkému Řecku a obzvláště pak 

antickým božstvům především ve vztahu k antickým živlům. Propojení těchto témat není jednoduché, 

přináší však, jak vyplývá z autorových zkušeností zajímavé výsledky. Teoretickou část uzavírá 

pojednání o storytellingu a možnosti jeho uplatnění v dané situaci. Těžištěm praktické části je pak 

vypracování souboru experimentů, vztahujících se svébytným způsobem k antickým živlům. Ke 

každému tématu autor připravil dva experimenty. Praktická část zahrnuje také informace o použitých 

metodách pedagogického výzkumu, konkrétně se jedná o polostrukturovaný rozhovor. Diskuse se 

žáky ukazuje na potřebu spojení výuky chemie s každodenním životem. Jinou alternativu představuje 

využití atraktivních témat ve výuce, což v případě autora představuje propojení výuky chemie 

s problematikou antických živlů. 

                   Po stručném úvodu, který se vztahuje spíše praktické stránky výuky chemie se autor 

věnoval stručné charakteristice antického Řecka, zaměřil se především na antická božstva, mýty o 

stvoření světa aj. K tématu Oheň autor navrhl reakci hořícího hořčíku s vodou a reakci glycerolu 

s manganistanem draselným. Oba jmenované pokusy  jsou efektní, motivující ,  též volba antických 

božstev (Aithér, Hefaistos) je přiměřená. K tématu Země autor velmi vhodně navrhl pokus založený 

na reakci alkalického křemičitanu (vodní sklo) se solemi mědi, železa, kobaltu, niklu apod. Jedná se 

tedy o látky, které jsou přirozenou součástí zemské kůry. S tématem koresponduje i reakce kyseliny 

chlorovodíkové s vápencem. Za šťastnou volbu lze považovat  Gaiu – bohyni Země.  Téma Voda je 

dokumentován pokusem – reakce kyseliny chlorovodíkové se zinkem a následné hoření vodíku za 

vzniku vody, soubor chemických experimentů je doplněn fyzikálním experimentem, který je založen 

na rozdílné hustotě vody v závislosti na teplotě.  Z antických božstev byl autorem vybrán Okeanos. 

Závěrem lze konstatovat, že v některých případech, především těch, které jsou citovány, měl autor 

tzv. šťastnou ruku a námět experimentu je blízký antickému tématu, v některých případech je vazba 

experimentu na příslušné téma méně významná.  



                    Pokud jde o pedagogický výzkum, polostrukturovaný rozhovor byl uskutečněn celkem 

s osmi žáky tercie a kvarty osmiletého gymnázia a třemi žáky prvního ročníku SŠ. Výsledky rozhovorů 

přinesly zajímavé informace. Žáci mají víceméně pozitivní vztah k chemii, ale ten se utvářel postupně. 

Autor v závěru informuje o využití výsledků strukturovaných rozhovorů k revizi původního záměru. 

                    Bakalářská práce je zpracována požadovaným způsobem, neobsahuje zásadní nedostatky 

věcné ani formální. Recenzent doporučuje v uvedené práci pokračovat v rámci navazujícího 

magisterského studia. K bakalářské práci mám následující dotazy a připomínky: 

1) Bakalářská práce je orientována na antické živly v chemických experimentech. V teoretické 

části však pojednání o živlech chybí. Jaké informace v tomto smyslu je třeba do teoretické 

části práce doplnit? 

2) Živly se zabývala řada antických filosofů. Které z nich by dle Vašeho názoru bylo vhodné 

zařadit do teoretické části práce? 

3) K tématu Živly se jeví být vhodné experimenty zaměřené na složení zemské kůry, vody, 

vzduchu atd. Můžete navrhnout vhodný experiment tohoto typu, použitelný ve výuce na ZŠ? 

                      Bakalářská práce Petra Holuba je nesporně podnětným příkladem další z cest, které 

mohou vést ke změně negativního pohledu na chemii, což je již nyní patrné z rozhovorů se žáky. 

Bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:      


