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Bakalářská práce Katarzyny Krištofovič se zabývá aktuálním tématem využívání 

mimoškolní výuky chemie na příkladu pěti vybraných českých science center. Analyzuje 
nabídku science center k využití ve formálním vzdělávání na gymnáziích.  

Práce má rozsah 78 stran textu a seznam citovaných zdrojů obsahuje více jak sto 
položek, zejména internetových zdrojů.  

Teoretická část práce se věnuje nejprve charakteristice mimoškolního vzdělávání a 
jeho potenciálem pro zvyšování zájmu a oblíbenosti chemie jako vyučovacího předmětu. 
Následuje část věnovaná science centrům, jejich historii, souvisejícím pojmům a popisu 
nabídky vybraných pěti českých science center.  

V praktické části autorka navrhuje scénáře exkurzí do zvolených science center, 
když využívá jejich připravené programy a expozice. Exkurze propojuje s učebními 
výstupy formulovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální 
vzdělávání. Všechny scénáře exkurzí jsou doplněny „vzorovým“ řešením s příkladem 
možného výstupu žáků, který na exkurzi v následující vyučovací hodině navazuje.  

Práci ukončuje shrnutí připravených aktivit a stručný závěr.  
Práce je napsána srozumitelným jazykem a má velmi dobrou formální úpravu. 

Hlavním cílem práce bylo připravit návrhy na využití nabídky vybraných science center 
ve výuce chemie na gymnáziu, které mají základ v exkurzi do příslušné mimoškolní 
instituce.  

Cíl práce byl splněn, navržené exkurze mají potenciál pro zařazení do 
gymnaziálních školních vzdělávacích programů, a to jak do vzdělávacího oboru chemie, 
tak v rámci celé vzdělávací oblasti Člověk a příroda.  

K obhajobě mám jednu doplňující otázku: 
Které z popisovaných science center má dle Vašeho názoru největší potenciál pro 

využití v výuce chemie na gymnáziu?  
Závěrem bych rád uvedl, že studentka pracovala samostatně a plnila průběžně 

stanovované úkoly pro realizaci jednotlivých částí jejího bakalářského projektu.  
Mohu tedy konstatovat, že práce z podstatné části splňuje požadavky kladené na 

bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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