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S]ovní vyjádření, komentáře a připomi'nky vedoucmo:

Nanotechnologie  a  obory  nanověd  patří  v současné  době  k těm  nejvíce  se  rozvíjejícím.
Přesto se jen zřl'dka základy, principy a poznatky z těchto oborů odráží ve výuce na SŠ. Jednou
z příčin může být nedostatek výukových materiálů  zaměřených na tyto oblasti  a právě  na to  se
práce Zdeňky Hájkové snaží reagovat.

Charakter předkládané diplomové práce je  spíše praktický,  ale i  metodický.  Základem je
rozsáhlá rešerše, která je ale doplněna dalšíhii obsáhlými materiály směřující k různ]h aktivitám



realizovaným na SŠ (projekty, exkurze, prezentace). Zdeňka Hájková se ve své práci zaměřila na
komplexní zpracování některých témat z oborů nanověd a nanotechnologií, které by se jevily býti
zajímavé pro výuku zmíněných oborů na SŠ  a je třeba ocenit i skutečnost, že některé materiály
byly otestovány i v praxi.

Zdeňka Hájková přistoupila ke  splnění cilů  své diplomové práce nadmím  zodpovědně a
svědomitě.  Všechny  úkoly  plnila  včas  a  kvalitně,  pracovala  také  velmi  samostatně,  přitom  se
nebránila diskuzi nad připomi'nkami, kdy uplatnila svou schopnost dobré argumentace. Domnívám
se, že na výsledné práci je kvalita studentky znát a z toho důvodu jsem jako školitel se samotnou
prací spokojen. Výsledky a závěry práce Zdeňky Hájkové naplňují a mnohdy i převyšují dle mého
názoru původní cile a zadaní diplomové práce. Předkládaná práce ták splňuje všechny požadavky
kladené na diplomovou práci na PřF UK v Praze.

Práci
E doporučuji
D nedoporučuji
uznat jako diplomovou.
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