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Posudek oponenta na dip]omovou práci Zdeňky Hájkové „Návrh imDlementace novÝch

poznatků   z interdisciplinámího   oboni   «a«oíecA»o/oÍ7íe   do   výukv   přírodovědných

Dředmětů na SŠ"

Posuzovaná   diplomová   práce   Zdeňky   Hájkové  je   věnována   velmi   aktuální  tématice

nanotechnologie a především jejímu včlenění do výuky na středních školách. Základem práce

je rozsáhlá rešerše, ve které jsou přehledně zpracovány základní definice, vlastnosti, historie a

současné  aplikace  nanočástic  v široké  oblasti  od  živé  přírody  až  k „žhavým"  anorganickým

materiálům.  Velká  pozomost  byla  v textu  zaměřena  i  na  popis  zobrazovacích  technik  pro

nanoobjekty.  Všechna prezentovaná témata se  stala základem velmi zdařilé prezentace, která

je  koncipována jako  materiál  přímo  použitelný  ve  výuce  přírodovědných  předmětů  na  SŠ.

Z pohledu  oponenta  se  jedná  o  opravdu  kvalitní  výstup  s vysokou  obsahovou  i  grafickou

úrovní.

V další části práce je nejprve navržen a detailně zpracován konkrétní projekt implementace

základních   informací   o   nanotechnologiích   do   výuky   formou   velmi   aktuálních   postupů

kooperativního  vzdělávání  a projektové  metody.  Dále je  zde  rozpracován  návrh exkurze  na

vybrané  pracoviště  AV  ČR  zabývající  se  pokročilými  zobrazovacími  technikami.  U  obou

těchto  výukových  materiálů  jsou  podrobně  diskutovány  i  zkušenosti  s  využitím  v reálné

středoškolské výuce.

Celkově   je   diplomová   práce   Zdeňky   Hájkové   ucelená   a   propracovaná   sjasnou   a

definovanou  koncepcí.  Velkým  kladem  práce je  i její  precizní  formální  a  grafická  stránka.

Závěrem je třeba zdůraznit, že autorkou vytyčené cíle práce byly v celém rozsahu splněny.

K diplomové práci Zdeňky Hájkové mám následující připomínky a otázky:

1)  V  přehledu  programů  použitých  v diplomové  práci  je  vhodné  uvádět  i  jejich  konkrétní

Verze.



2) V Tabulce 2 (str. 26) jsou lipidy označeny jako „rozpouštědla nepolárních látek". I když je

zřejmé co chtěla autorka takto konstatovat, nepovažuji zvolený výraz za zcela šťastný.

3)  U  odkazů  na  elektronické  zdroje je  vždy  třeba  citovat  celou  adresu.  Odkaz  směřovaný

pouze na serverje neúplný a vede i ke vzniku téměř „duplicitních"  citací (viz. citace 21  a 44).

4)  I  když  chápu  důvody  proč  autorka  čerpala  informace  z širokého  spektra  zdrojů,  osobně

bych  byl  velmi  ostražitý  vzhledem  k věrohodnosti  materiálů  v periodikách  typu  Respekt  či

Ekonom.

5)  Podrobný popis  mikroskopických technik, jejich principů,  možností,  ale  i historie  vzniku

překračuje běžné rámce středoškolské výuky. Nesetkala se autorka s negativní reakcí studentů

směrem k této faktografii?

Uvedené připomínky ovšem nesnižují celkový přínos této zdařilé diplomové práce a mohu

tedy  velmi  rád  konstatovat  Že  diplomovou  práci  Zdeňky  Hájkové  „Návrh  implementace

nových  poznatků  z interdisciplinámmo   oboru  nc7#oÍGCÁ#o/ogz.e   do   výuky  přírodovědných

předmětů na SŠ" doi)oručuii k obhajobě s navrhovanou klasifikací „!±±gi±ě".

V Praze  15. 9. 2009
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Doč. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
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