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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Cílem práce bylo přiblížit vybrané koncepty z termiky a to, jak se prohlubuje jejich pochopení na
různých úrovních vzdělávání.
Ke splnění tohoto cíle se autor nejdříve seznámil s RVP a zařazením konceptů termiky v RVP.
Základní koncepty termiky autor vysvětlil na 3 úrovních vzdělávání. Ke čtyřem vybraným
konceptům termiky (Teplotní roztažnost, Teploměr, Difuze a Tepelná kapacita, tepelná vodivost a
fázové přechody), autor připravil aktivity pro použití ve výuce na 1. stupni ZŠ, 2. stupni ZŠ a SŠ.
Každá aktivita obsahuje teoretický úvod na 3 úrovních, metodické materiály pro učitele
k provedení experimentu, kterým lze koncept demonstrovat a pracovní listy pro žáky 2. stupně ZŠ
a SŠ vhodné pro laboratorní práci (včetně komentářů pro učitele). Autor také srovnává cíle výuky
při použití dané aktivity na jednotlivých stupních škol. Ke každému konceptu byl vybraný
experiment natočen na video.
Všechny aktivity byly posouzeny zkušenými učiteli na daném stupni školy.
U jednotlivých aktivit oceňuji jejich přehledné zpracování, srozumitelnost všech návodů i pečlivé
zpracování jednotlivých experimentů.
Pracovní listy jsou zpracovány přehledně, jsou pro žáky srozumitelné. Oceňuji také důraz na
badatelskou práci žáků.
Natočená videa považuji za velmi kvalitní.
Práce má formálně velmi dobrou úroveň, množství překlepů je vzhledem k délce práce
zanedbatelné.
Autor práce pracoval velmi aktivně, svědomitě a samostatně po celou dobu vypracovávání práce.
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