
Posudek oponenta bakalářské práce 

Katarzyna Krištofovič: Mimoškolní výuka chemie na příkladu science 
centra 

Bakalářská práce Katarzyny Krištofovič je zaměřena na science centra. Přináší aktuální 
přehled science center v České republice s nabídkou zaměřenou na chemii a vhodnou pro žáky 
gymnázií. Cílem předložené práce je analýza možností realizace mimoškolní výuky chemie 
v pěti vybraných science centrech a vytvoření návrhů scénářů návštěv těchto science center. 
Stanovený cíl je v souladu se studovaným oborem.    

Bakalářská práce v rozsahu 78 stran má standartní strukturu a obsahuje všechny 
předepsané náležitosti na ni kladené. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 106 
zdrojů citovaných dle příslušné normy. V seznamu jsou zahrnuty domácí i zahraniční zdroje. 
Celá práce je napsána srozumitelným jazykem za použití správné terminologie. Množství 
překlepů, stylistických chyb a hrubých chyb je nízké. Výhrady mám pouze k popisům tabulek, 
které autorka uvádí vždy pod tabulkou. Formálně správně by měl být popis uveden nad 
tabulkou. Popisy obrázků jsou pod obrázky umístěny správně.  

V teoretické části jsou vhodně definovány základní pojmy, které jsou dále v práci 
používány. Dále se autorka věnuje vztahu žáků k chemii. To, že chemie není u žáků příliš 
populární, dokládá výzkumy jiných autorů. V závěru teoretické části se věnuje science centrům 
jakožto institucím, jejichž hlavním cílem je právě podpora a popularizace vědy. Je popsán vývoj 
science center a zmapováno jejich zastoupení v České republice. Silnou stránkou teoretické 
části je zakomponování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ vydané teprve 
v loňském roce, a tudíž velmi aktuální. K první, teoretické, kapitole mám následující 
připomínky: 

- str. 15 – je uvedeno: „…Frank Oppenheimer vymyslel pro žáky Explainer program 
a nabídnul jim dobře placenou čtyřměsíční stáž.“ Prosím o vysvětlení správného 
používání termínů žák a student.   

- str. 15 – nesprávně použito „Šalomounův dům“ místo „Šalamounův dům“. 
- str. 16 – nesprávně použito „Gottfried Wilheim Leibniz“ místo „Gottfried Wilhelm 

Leibniz“. 
- str. 16 – nesprávně použito „Wilhelm Foester“ místo „Wilhelm Foerster“. 
- str. 17 – je uvedeno: „V 60.-70. letech 20. století došlo k velkému rozvoji muzeí 

science center.“ Prosím o vysvětlení, jak je tato věta myšlena.  
- str. 21 – je použit termín coworkingová dílna. Prosím o objasnění tohoto termínu.    

V praktické části je provedena podrobná analýza nabídek pěti science center v České 
republice s ohledem na gymnaziální výuku chemie. Silnou stránkou jsou přehledy školních 
výukových programů s chemickou tematikou a tabulky, ve kterých je podrobně rozebrána 
návaznost jednotlivých výukových programů na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 
v oblasti Člověk a příroda. Autorka vytvořila pět návrhů scénářů návštěv science centra, pro 
každé science centrum jeden návrh. Součástí je i návrh na aktivity, které lze realizovat po 
návštěvě science centra na následující hodině chemie. K praktické části mám tyto připomínky 
a otázky: 

- str. 44 je uvedeno, že žáci se absolvováním kurzu Pr.V.K.Y. „naučí orientovat v 
periodické soustavě prvků, naučí se značky nejobvyklejších prvků.“ Na str. 46 je ale 



uvedeno, že „je vhodné, aby žáci před exkurzí absolvovali výuku témat Chemické 
prvky a Periodická soustava prvků, tj. seznámili se s běžnými prvky a jejich 
vlastnostmi. V science centru si tuto látku mohou procvičit a zároveň prohloubit 
svoje vědomosti a dovednosti.“ Je zde rozpor, zda žáci absolvováním kurzu znalosti 
získají, nebo si je upevní.   

- Vyzkoušela autorka návrhy na aktivity (brainstorming, pojmové mapy, …) v praxi? 
Uvedené příklady zpracování vytvořila sama autorka?  

Kromě výše uvedených připomínek a otázek mám ještě k předložené bakalářské práci 
následující otázku: 

1) Dal by se některý z výukových programů uvedený v práci vzhledem k autorčině 
studovanému oboru propojit s výchovou ke zdraví? Konkrétně který program a jakým 
způsobem? 

 
Cíl práce, který si autorka stanovila v úvodu, byl naplněn. Tuto práci shledávám 

přínosnou, mohla by dopomoci k většímu a efektivnějšímu využívání science center. Práce má 
potenciál inspirovat pedagogy k návštěvě science center a k využití jejich nabídek zaměřených 
na chemii. Závěrem konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky, a 
proto ji doporučuji k obhajobě.   

 

 
 
V Pardubicích dne 28. 4. 2021                                       Mgr. Lenka Rybáriková, oponentka BP  
 


