
Oi)onentskÝ Dosudek dii)]omové Dráce Michala Šíbv Mlntegrace biolorickÝch i]oznatků
do výukv chemie"

Tématem  diplomové  práce je  velmi  zajímavé  téma  současnosti.  Práce  se  objevuje
v době,  kdy  gyimázia  dokončují  svoje  školní  vzdělávací  programy,  podle  kterých  budou
muset  od  1.9.2009  začít vyučovat v prvm'ch ročnících vyššího  gymnázia.  Problém  integrace
učiva biologie je  diskutován již  delší  dobu  a je  velmi  pěkné,  když  se  objevují  práce,  které
nabízejí jeho, alespoň dílčí, řešení.

Jako cíle si autor vytkl:
•     nalezení několika společných témat v kurikulu středoškolské chemie a biologie
•     navržení způsobu jejich integrace
•    vypracování   výukových  materiálů  pro  učitele   (respektive   studenty)  pro   daná

témata
V kapitole Teoretická část autor dokazuje, Že si pečlivě prostudoval současné platné

učební  dokumenty  ®ři jejich  nepřehlednosti  to  nebyl  snadný  úkol)  a  orientuje  se v dnešní
problematice výuky chemie i  dalších předmětů na gymnáziu.  Ví,  co je  obsahem rámcového
vzdělávacího  plánu,  vytušil   i   část  problémů,  které   školám  přináší   zapracování  učiva  do
školního vzdělávacího programu.  Prostudoval  i požadavky k nové maturitní zkoušce a co je
pro  mě  nejpříjemnější  zjištění  -  pokusil  se  nad  obsahem  dokumentů  zamyslet  vzhledem
k výuce chemie na gymnáziu.

Součástí předchozí  kapitoly je  i podkapitola Dotazníkové  šetření.  Autor vypracoval
přehledný dotazník  s deseti  otázkami  a získal  díky němu jistou představu o  pohledu učitelů
chemie  na  zařazení  předmětu  do  školních  vzdělávacích  programů  i  na její  možnou výuku.
Návratnost  kolem  1/10  je  malá,  ale  výsledku  se  nelze  divit.  Z vlastní  zkušenosti  vím,  Že
podobných  dotazníků  od  posluchačů  vysokých  škol,  ale  i  od  ředitelů,  kteří  studují  povinné
čtyřsemestrální  kurzy,  dostáváme  několik  denně.  Přesto  se  podařilo  získat  infomace  od
24 respondentů.  Výsledky  bych  si  pak  ale  netroufál  paušalizovat,  názor  zbývající  většiny
může být odlišný. Dotazníky však autor dokázal zpracovat a přehledně vyhodnotit. Výsledky,
ke kterým dospěl, jsou zajímavé a použitelné jako východisko pro jeho další práci.

V další podkapitole jsou popsána a rozebrána Základní východiska mezipředmětové
integrace.

Následuje Aplikační část, ve které autor zpracovává tři chemicko-biologická témata,
která si zvolil. Vždy prodiskutuje východiska, poté navrhne metodu a příslušné téma zpracuj e.

Téma  Fotosyntéza  je  zpracováno  jako  výuková  prezentace  a  jakýsi  manuál  k ní.
Prezentaci  tvoří  28  sm'mků,  k nim jsou  uvedeny  didaktické  a technické  poznámky  a podle
mého  názoru velmi  důležité  poznámky pro  učitele  ,mebiologa".  Ve  snímcích jsou animace,
obrázky, hypertextové odkazy a v jednom místě i vtipná věta pro studenty. Z toho je vidět, Že
autor má již zkušenosti  s tvorbou a pouŽíváním prezentací, protože ví, že obrázky a animace
vždy lépe motivují než strohý text -a vtipná věta na nečekaném místě bývá velmi vhodná pro
osvěžení posluchačů.

Téma Nukleové kyseliny a genom zpracoval autor pro metodu „ přednáška ve dvou"
a vytvořil soubor úloh ®oužitelný i pro klasickou výuku jedním učitelem). Úlohy rozdělil na
motivační,   do   pracovního   listu   a  testové   kověřovací   fázi   výuky.   Některé   úlohy  jsou
vytvořeny poměmě netradičními způsoby a to jistě povede k oživem' výuky.

Pro  téma Vliv  vybraných  prvků  na  životní prostředí  a  lidský  organismus  zvolil
autor jako metodu projektové vyučování. Je to metoda časově poměmě náročná, ale náročná
i na dovednosti učitele, protože na něm často záleží, jestli projekt dokáže  se  svými  studenty
dovést až do konce a vyhodnotit, nebo zda celá práce skončí fiaskem. Toho si je autor zřetelně
vědom,  protože  uvádí  vlastní  zkušenost  s realizováním  projektu  a  volí  témata  i  pomocné



otázl{y tak,  aby byli motivováni i humanitně zaměřem' studenti.  Učiteli pak usnadňuje práci
vypracováním možných odpovědí na projektové otázky.

V Závěru a diskuzi autor uvádí v několika bodech přehled dosažených výsledků, ze
kterých je  zřejmé,  že všechny v úvodu vytčené  cíle byly  splněny.  Velmi  sympatický je mi
dovětek, kde autor doufá, že práce přispěje k diskusi a spolupráci mezi učiteli a studenty při
hledání souvislostí v rámci přírodních věd i mimo ně.

Následuje Literatura včetně intemetových odkazů, na konci jsou tři přílohy, z toho
jedna na CD.

Práce má následuiící kladv:
•     Zpracovává důležité aktuální téma a nabízí jeho řešení.
•     Vychází  z platných  učebních  dokumentů  a  výstupy jsou  přímo  zařaditelné  do  školmho

vzdělávacího programu.
•     Vlastní práci předcházela důkladná vstupní analýza zdrojů.
•    Výstupy jsou zpracovány podle modemích metod, je kladen důraz na motivaci, autor bere

ohledy i na učitele chemie „nebiology".
•     V praxi bylo ověřeno, že výstupyjsou použitelné.

Připomínkv a Doznámkv k vvtištěnému textu:
•     Ve vytištěném textu na str. 31 zůstaly ještě latinské názvy kukuřice a hlemýždě. Na CD uŽ

j sou podle mne mnohem vhodněj ší české ekvivalenty.
•     V textu se objevují překlepy a chyby v češtině ®ředevším ve shodě podmětu s přísudkem)

-např. na str. 31, 35, 43 (vyznačil jsem je tužkou v textu).
•     Vcelém   textu,   který   je   zarovnán   do   bloku,   se   objevují   jednopísmenkové   spojky

a předložky na koncích řádků -to je považováno za drobný typologický prohřešek.
•    Na  několika  místech  textu  autor  střídá  (někdy  dokonce  vjedné  větě)  tykání  a  vykání

studentovi. Na str.  42 nahoře je v textu uŽ tento problém opraven, ale ve verzi na CD je
neopravená věta. Bylo by dobré v celém textu sjednotit vykání či tykání a dát pozor, aby
na přiloženém CD nebyla nahraná jiná verze, než která je vytištěna.

•     Na straně 32 je v otázce užit termín „sodovka". Je to u dnešní středoškolské generace ještě
všeobecně známé označení?

•     Str.  33:  Proč se po kliknutí na hypertextový odkaz v Calvinově cyklu objeví 3D vzorec?
Doporučoval bych alespoň vedle něho i vzorec klasický -ve 3D zobrazem' je pro mnohé
středoškoláky obtížné rozeznat podrobnosti.

•     Str.  36: „Učitel se ....  dostává do pozice herce, což řadě učitelů nemusí vůbec vyhovovat."
Já  se  naopak  domnívám,  že  učitel  musí  být  víceméně  hercem, jinak  to  nebude  dobrý
učitel. To „učitelské herectví" se nedá příliš naučit - buď ho dotyčný v sobě má, nebo by
měl dělat nějaké jiné povolání.

•     Str. 41 : U úloh 1  a 2 řešitel neví, kolikje možných správných odpovědí.
•     Str.  42:  Je  nutné,  aby  označení  octomilky,  kvasinky  pivní  a  člověka  bylo  latinsky?

Přiklonil bych se raději k češtině.
•     Str.  43:  Jsou uváděny  Bt-toxiny účinné na háďátka.  Dále v textu  se  však pracuje pouze

s hmyzem. Chybí vysvětlení mechanismu účinku u háďátek; je stejný jako u hmyzu nebo
odlišný?

•     Str.   45:   Nebylo   by   srozumitelnější   použít  názvy   P-D-ribofúranosa  a  2-deoxy-   P-D-
ribofúranosa?

•     Str. 46: U vzorce guaninu není vidět aminoskupina.
•     V celém textu  doporučuji  sjednotit názvy  „cukr"  x  „sacharid".  Osobně  bych  preferoval

„sacharid".



•     Str. 47: Mají napsat rovnici vzniku „thymidinu", ale vznikne „2-deoxythymidin". Postavil
bych zadání úkolu jinak, protože je rozpor mezi tím co mají zadáno a na co mají přijít.

•    Na str.  47  se v dolní polovině objevuje název „2-deoxyribocytidin".  Proč je tam „ribo"?
Nestačilo by 2-deoxycytidin?

•     Str.  49:  Na CD v autorském řešení není dobře vidět obrázek DNA.  Ve vytištěné verzi je
vidět správně.

•     Str. 50: U úlohy 2. bych na konec odpovědi a) doplnil ,,.. nebo peptidů."
•     Str.  51:  Proč  bylo  zvoleno  tak přísné  hodnocení?  Proč  ne  třeba:   13-16b .... 1,10-12b .... 2,

7-9b .... 3, 4-6b .... 4, 0-3b .... 5  ?
•     Str. 64 dole: Podle jakého kriteria byli Žáci rozděleni do skupin po 8? Jak sami chtěli?

Připomínkv a poznámkv k Drezentaci „Fotosvntéza" na CD:
•     Snímek   7:   Kasimilaci   oxidu   uhličitého   nejsou   vždy   nutné   chloroplasty,   stačí  jen

thylakoidy (např. u zmiňovaného rodu Anabaena).
•     Odstranil bych  slovo  „asimilace";  lze ho  nahradit již zavedenými pQjmy  Oe to  zbytečné

cizí slovo navíc).
•     Snímek l4: Animaceje pro mě poněkud matoucí.

o    Proč mají kolečka znázorňující elektrony různou barvu?
o    Kde se vzal Žlutý elektron v enzymu štěpícím voduještě před dopadem slunečního

záření  na  fotosystém  11?  Jak  může  doplnit  fotosystém  11,  když  se ještě  nezačala
štěpit voda?

o    Proč dopadá ve schématu sluneční záření i na enzym štěpící vodu? Je barevný?
o    Proč jsou mezi šedivými kulatými protony dva oválné?

•     Snímek  15:  Proč je  na  kostce  domina  značka  „nm"  pod  názvem  chloroplast,  a ne  pod
čísly? Doporučoval bych u fotosyntézy uvádět pouze oblast viditelného záření (světla) 400
-760nm. Uvedení 150 -5000nm je poměmě matoucí.

•     Snímek 17: Ukazatele u některých názvů jsou posunuté a neukazují na uvedené struktury

(např. ukazatel s nápisem „membrána thylakoidu" ukazuj e do stromatu).

Dotazv:

1) Pokud byste byl ředitelem Školy, jak byste řešil možnost výuky Vámi navrhovanou formou
„přednáška ve dvou"? Zaplatil byste oběma učitelům celou hodinu komplet Ceden by za
ni ve skutečnosti nejspíš dostal dvojnásobek peněz, protože by ji měl jako přesčasovou),
nebo  byste  dal  každému  znich  polovinu  peněz,  nebo  byste  předpokládal,  že  to  ten
„hostující" udělá zadamo?

2) Na str. 39 ve druhém odstavci jste narazil na významný problém současnosti: „Studenti se
do  diskuze  zapojili,  polemizovali  se  mnou,  coŽ  je  Žádoucí.  Někdy  jim  samozřejmě
chyběly  odbomě  podložené  argumenty."  Přesně  popisujete   současnou  situaci  rádoby
modemího   školství.   Bez   předchozího   studia   (načtení   problematiky)   studenti   nikdy
nebudou  schopni  argumentovat;  povedou  jen  prázdnou  debatu,  podobně  jako  mnozí
současní  politici.   Jak  byste  řešil  uvedený  problém,  když  dnešní   studenti  buď  nečtou
vůbec, nebo čtou jen velmi pomalu a s Žalostnou mírou zapamatování?

3) Jak se dostane Vaše práce ajejí výsledky k učitelům do praxe?



Závěr:
Autor  předvedl,   že   se  bezvadně   orientuje  v současné   středoškolské  problematice,

provedl průzkum terénu, integroval výchozí poznatky a navrhl tři metody pro tři různé celky
učiva,  na  kterých  demonstroval  možnost  integrace  učiva  biologie  do  výuky  chemie.  Vše
ověřil v praxi a splnil cíle, které si v úvodu stanovil.

I  když  mám  k práci  relativně  hodně  připomínek  a  poznámek,  jsou  většinou  pouze
kosmetického charakteru nebo jde o věc dohody ohledně používaných pojmů apod. Práce se
mi jeví jako výbomě zpracovaná, s přímým možným užitím v praxi.

Doi)oručuii Dráci k obhaiobě s vÝborným hodnocením.
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