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Posudek oponenta bakalářské práce  

Eliška Krumlová: Hodnocení vizuálních reprezentací využitých v učebnicích chemie 
pro ZŠ v tématech kyselin, zásad a neutralizace 

 
Bakalářská práce Elišky Krumlové se zabývá tradičním, ale stále nosným, tématem 

chemického vzdělávání, tedy hodnocením učebnic pro základní školy a zaměřuje se na 
vizuální reprezentaci učiva.  

Práce má rozsah 52 stran textu a je standardně členěna na úvod, teoretická 
východiska, formulaci cílů a výzkumných otázek, prezentaci výsledků a jejich diskusi a 
závěr. Seznam použité literatury čítá na sedm desítek pramenů, které splňují citační 
normy.  

V teoretické části se autorka postupně zabývá funkcí a strukturou učebnic, 
učebnicemi ve vztahu k proměnám kurikula a dosavadním poznatkům získaným 
z výzkumu v této oblasti z domácí i zahraniční provenience. Vhodně zařazuje i kapitolu 
věnovanou tzv. „trojí reprezentaci ve výuce přírodovědných předmětů“ a zejména chemie. 
Doplňuje i informaci o tzv. hloubkové struktuře učiva. Teoretická východiska opírá o 
citace významných autorů z této oblasti, a to jak obecně z analýzy učebnic, tak konkrétně 
zaměřené na učebnice chemie. Kapitoly teoretické části jsou zpracovány po obsahové 
stránce na velmi dobré úrovni s využitím relevantních citovaných zdrojů, vyznačují se 
stručností a názorností. Mám k nim vesměs jen menší připomínky, z kterých vybírám 
např. následující: 

- nejednotnost používání pojmů učební/didaktická/školní pomůcka při popisu 
učebnice,  

- některé formulační nejasnosti nebo redundance, např. „verbální text“ (str. 11), 
„tradiční učební plán“ (str. 20), „učebnice jsou vybaveny dobrou didaktickou 
technikou“ (str. 21), „elektrická úroveň“ (str. 22), 

- str. 13 – které slovenské psychology máte na mysli?, 
- str. 16 – správně je „Obecná a občanská škola“, 
- str. 17 – Jaan Mikk, 
- některé chybějící citace, např. na str. 21 u obtížnosti textu. 
Výzkumnou část práce uvozuje formulace cílů výzkumu a výzkumných otázek.  

Vlastní výzkumné šetření, tedy analýza osmi učebnic chemie pro základní školy, proběhlo 
standardním způsobem. Autorka získala cenné informace zejména pro doporučení 
autorům nových učebnic a případně pro úpravy v reedicích těch stávajících. Získaná data 
jsou zpracována a prezentována v přehledných tabulkách na velmi dobré úrovni. 
Výzkumnou část práce tedy hodnotím také pozitivně a mám několik následujících otázek 
a připomínek: 
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- str. 28 – jde o symbol nebo obraz?, chybí mi jasnější výklad a příklady 
fenoménu „nauková ilustrace“ (srovnat s funkcemi obrazového materiálu – 
např. Mareš, 1995),   

- str. 28 – plní kresby předmětů běžného využití pouze uměleckou funkci?, 
- str. 39 – nejasné počty u sub-mikro reprezentací učebnic z nakladatelství 

FRAUS: 9 nebo 2?, 
- str. 41 – „symbolická reprezentace zjednodušuje daný koncept“?, 
- porovnávání počtů stran věnovaných analyzovanému tématu v učebnicích – co 

znamená jednotka „1 strana“?  
- proč nebyly zařazeny do vizuálních reprezentací i grafy? 
Grafická stránka práce je na dobré úrovni, ale překvapilo mě množství formálních 

prohřešků, které jsem označil přímo do předloženého textu a poskytl autorce. 
Závěrem však mohu konstatovat, že i přes několik uvedených připomínek práce 

splňuje požadavky kladené na bakalářské práce v oboru chemie se zaměřením na 
vzdělávání, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
 
 
V Praze dne 10. 5. 2022          prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., oponent BP 


