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Autorka si zvolila tradiční, velmi důležité téma v rámci didaktiky chemie – analýzu učebnic. Navazuje 

tak na poměrně bohatou sérii prací řešených na pracovišti a pomáhá tak zaplnit bílá místa oborového 

poznání. 

Práce stojí na poměrně bohatých teoretických východiscích popisujících funkce a strukturu učebnic, 

přehled využívaných učebnic chemie i výzkum v oblasti učebnic. S ohledem na cíle práce připojuje i 

model hloubkové struktury učiva i teorii reprezentací v chemii. Všechny tyto části dále využívá, což 

z teoretické části činí skutečně kompaktní a vhodnou část práce a čtenář je tak zproštěn pocitu, že se 

autor snaží pouze získat znaky. 

Celá práce jsou definovány dostatečně obsáhle a konkrétně, takže je zřejmé, čím se zabývá výzkumná 

část práce. Rovněž metody lze hodnotit jako přiměřené. Eliška vychází z již zavedených metod a 

v určitých aspektech je dále zpřesnila. Navíc uvádí konkrétní ukázky hodnocení. Lze tak očekávat, že 

její následovníci budou již moci přebírat tuto metodologii a brzy se tak didaktice chemie dostane 

uceleného přehledu o vizuálních komponentách učebnic chemie pro ZŠ. 

Rozsah praktické/výzkumné části čtenáře nenechá na pochybách o množství práce věnované 

výzkumu. Za pozitivní vnímám i to, že se autorka neomezila pouze na hodnocení vizuálií, ale 

propojuje výsledky i s obtížností textu. Dostáváme tím přehled o druhé nejdůležitější komponentě 

učebnic, a to v kontextu, který dále naznačuje kvalitu provedení jednotlivých kapitol sledovanou jako 

uchopitelnost pro žáky. U prezentace výsledků v podobě procent jsou překvapující využívané setiny 

procent. Prosím autorku o komentář, v čem spočívá výhoda uvádět např. v tabulce 7 u makro 

reprezentací učebnice ZCH hodnotu 47,54 % namísto 48 %? Totéž se pak týká měřítka u grafů. 

S ohledem na to, že jde o bakalářskou práci považuji za dostatečnou i diskusi výsledků, byť by zde 

bylo možné zajít hlouběji zvlášť směrem k zahraničním zdrojům. Prosím proto autorku, zda by do své 

obhajoby vložila i zahraniční aspekt. Jsou české učebnice specifické tím, že absentují sub-mikro 

reprezentace? Existuje v zahraničí stejný trend, nebo se máme od učebnic v jiných zemích co učit? 

Práce přináší ucelený přehled o zkoumaném tématu, na kterém lze stavět další výzkum. Určitou 

vadou na kráse je však poměrně velké množství překlepů a jiných gramatických nebo stylistických 

imperfekcí. Váhám, zda se jedná o odraz autorčiny pečlivosti, nedostatku času při dokončování práce, 

nebo zda jde o odraz skutečnosti, že ve třech letech studia studenti nedostávají dostatečnou 

příležitost tříbit svou dovednost v oblasti akademického psaní. Dovolím si nechat na studentce, zda 

odpoví i na tuto otázku. 

Přes zmíněné nedostatky podle mého názoru práce odpovídá na požadavky kladené na práce v oboru 
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