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Oponentský posudek baka]ářské práce Jířiho Krause
„Obecná chemie ve výuce na SŠ v souvislosti se zaváděním RVP

Bakalářská práce Jiřmo Krause se zaměřuje na témata obecné chemie ve středoškolské
výuce  s ohledem  na  zavádění  Rámcových  vzdělávacích  programů  (RVP)  jako  závazných
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chcm!.€ v části Cti€m!.G ve vzdělávací oblasti ČJovevk cz př['rocJcz. Jako své cíle si autor stanovuje
zhodnotit současné dostupné materiály využitelné pro výuku obecné chemie, což jsou  pro něj
středoškolské   učebnice   a   intemetové   zdroje.   Následující   dvě   kapitoly   (učebnice   vs.
intemetové zdroje)  předkládají přehledně jednotlivá témata učiva Ob€cnc' c%emi.e vyhledaná
v daných učebnicích,  respektive na intemetu, přičemž na závěr každého tématu učiva autor
diskutuje a porovnává učivo, jak jej představuj#vykládají jednotlivé učebnice (resp.  webové
stránky).  V závěru  autor srovnává pojetí učiv obecné chemie v analyzovaných učebnicích a
intemetových zdrojích.

Bakalářská  práce  Jiřmo  Krause je  z fomálnflo  hlediska  na  vysoké  úrovni.  Autor
logicky  člení  práci  do  několika  kapitol,  které  svým  obsáhem  odpovídají  názvu  kapitoly;
vysoce  oceňuji  jeho  vyrovnání  se  se  způsobem  citací  a  fomálním  zápisem  literatury  a
intemetových zdrojů podle mezinárodm' nomy ISO 690 a ISO 690-2. Jeho téměř úzkostlivé
citování  je  vynikající  průpravou  pro  psaní  dalších  prací.   Práce  Jiřmo  Krause  obsahuje
úctyhodných 49 zdrojů tvořených učebnicemi, intemetovými zdroji a podpůmou literaturou.

K práci mám také několik připomínek, které shmu do několika bodů:
-  Název  práce  naznačuje  odlišné  téma,  než jaké je  nakonec  v práci  zpracováváno.  Obecná
chemie ve výuce je něco trochu jiného než obecná chemie v učebních materiálech pro výuku
chemie na středních školách.
-  Na bakalářskou  práci je  dle  mého  názoru  analýza celé  části  obecné chemie přfliš  velkým
soustem. Doporučila bych vybrat si pouze jedno téma a to zpracovat do hloubky. Takto by se
v hlubší analýze mohl objevit i rozsah daného tématu v jednotlivých učebnicích co do počtu
stránek  a  následná  interpretace  zjištěných  údajů.  Myslím  si,  že  je  také  důležité,  vjakém
kontextu je  daná  kapitola/učivo  obecné  chemie  zasazeno.  Uspořádání  obsahu jednotlivých
učebnic se liší (např. pH a hydrolýza soli).
- Ač fomálně správně,  metodologicky není práce úplně jasná.  Autor sice na str.  8  v cilech

píše.  že „zmapování" bude realizováno z pohledu naplňování cflů gymnaziálnmo vzdělávání
tak,  jak  jej  stanovuje  Rámcový  vzdělávaci'  program  pro  gymnázia,  avšak  vjednotlivých
tématech učiva se najednou bez odůvodnění objeví učivo rc?mody#czm[.kú. Autor sice správně
píše,  že  RVP  G  nijak  dále  učivo  nekonkretizuje  (str.  8),  a  proto  si  pomáhá  Katalogem
požadavffi zkoušek společné části maturitní zkoušky, ale ani zde se téma termodynamiky jako
jedno z učiv obecné chemie zvlášt' neobjevuje. S tím souvisí má první otázka:

1.   Podle   čeho  jste   vybíra]   ce]ky   učiva   obecné   chemie,   které   analyzujete
v jednot]ivých učebnicích a internetových zdrojích? (prosi'm zareagovat ihned)

V tématech práce  se  navíc  objevuje učivo Rad!.oc!kíz.w.Ícz,  které v RVP G jako učivo  obecné
chemie není, ale v Katalogu obsaženo je. Tudíž zde rozumi'm, proč je učivo analyzováno.
-  Další  metodologický  nedostatek  vidím  v nedostatečném  zdůvodnění  výběru  jednotlivých

podtémat/kapitol daného učiva obecné chemie.  Očekávala bych, že ty se budou řídit oněmi



konkrétními požadavky v Katalogu, což se tak úplně neděje. Má další otázka tedy je:
2. Jakými kritérii jste se řídi] při výběru položek při ana]ýze jednot]ivých učiv
obecné chemie?

-  Autor používá neodbomý  temín  „zmapování"  učebnic,  ačkoli  celou  dobu  provádí jednu
z metod výzkumu, jakou je analýza dokumentů.
- Doporučuji, aby v názvu bakalářské práce bylo RVP psáno plným zněním, ne zkratkou
-  Dvě drobné připomi'nky k citování a literatuře:  osobně upřednostňuji  metodu citování,  ve
které se objevuje i číslo stránky, kde je daná infomace. Tento způsob jednak obrovsky ulehčí
čtenářům práci při vyhledání dané infomace a navíc tento způsob působí věrohodněji. Dále
doporučuji  zdroje  dělit  na  literaturu  a  intemetové  zdroje  (literatura  může  být  ještě  dále
členěna  na primámí  a  sekundámí zdroje,  slovniky,  časopisy ,... ).  Opět  to  pomáhá  čtenáři
zorientovat se v bibliografii. Navíc se takto v seznamu mohou objevit i zdroje, které se přímo
necitují v textu,  ale  slouží k sepsání práce.  Ve  Vašem případě by  to  zřejmě byla  literatura,
podle které j ste zpracovával seznam literatury.

K práci mám posledm' otázku:
3. V ana]ýze hodnotíte některá učiva slovem „popisně". Mohl byste vysvět]it, co
tím myslíte a případně uvést nějaký př]k]ad pro i]ustraci?

Zmíněné  připomi'nky  niják nesnižují velmi  vysokou  úroveň  bakalářské  práce  Jiřmo
Krause. Jiří Kraus prokázal schopnosti práce s literaturou, osvojil si jednu ze správných metod
citování. Prokázal logické myšlení při stavbě celé bakalářské práce i schopnost systematické
práce při sestavování přehledných tabulek.

Práci proto doporučuji k přijetí a hodnotím

V Praze dne  14.6.2008

známkou v

RNDr. Eva Stratilová Urválková


