
OponentskÝ posudek baka]ářské t)ráce Michaelv Streičkové „Sacharidv v učivu chemie
na základních a středních školách"

Slečna Michaela Strejčková si jako téma své bakalářské práce zvolila SACHARIDY,
které jsou součástí obou jejích aprobačních předmětů (chemie a biologie).

Jako  cíle  si  autorka vytkla provést analýzu vybraných učebnic pro  základní  i  střední
Školy  zaměřenou  na tematický  celek  „Sacharidy";  dále  připravit  studijní  materiál  ve  formě
powerpointové  prezentace  a  pracovní  listy,  které  by  mohly  být  využívány  k procvičem'
probraného učiva.

V teoretické části se nejprve autorka zabývá kurikulámími dokumenty, a to především
RRámcovými  vzdělávací  programy  pro  základní  i  gymnaziální  vzdělávání.  Dále  analyzuje
celkem třináct učebnic, z toho šest je učených pro školy základní. Autorka učebnice hodnotí
na základě pěti hledisek, které si stanovila. Výsledky analýzy pak vynesla do tabulek a grafů.

V praktické části j sou představeny dvě powerpointové prezentace a pracovní list. První
prezentace, která je složena z devíti snímků, je učena pro základní školy, druhá skládající se
zi  třinácti   snímků  pak  pro   studenty   středních   škol.   Všechny   snímky  jsou   doplněny   o
didaktické poznámky.

V závěru autorka shmuje výsledky práce   a konstatuje, že všechny cíle byly  splněny,
s čímž mohu souhlasit.

Práce má následuiící kladv:
•     Vychází  z platných  učebních  dokumentů  a  výstupy jsou  přímo  zařaditelné  do  školního

vzdělávacího pro gramu.
•     Vlastní práci předcházela analýza učebnic.
•     Výstupy jsou zpracovány podle modemích metod.
K práci mám následuiící připomínkv:
•     Doporučovala  bych  striktně  dodržovat  pouŽívání  chemické  teminologie:   glykosidová

vazba místo glykosidická, analogicky vazba esterová.
•     Názvy sacharidů se píšíjakojedno slovo, tedy bez mezer mezi pomlčkami.
•     Modré písmo na modrém pozadí v prezentaci zaniká. Volila bych kontrastnější barvy.
•     U přehledu monosacharidů bych nepoužívala anglické názvy.
•     Popisovat  fotosyntézu jako  děj,  při  kterém je přítomen  chlorofýl  a  slunečm'  energie,  mi

nepřij de chemicky výstižné.
•     Bakalářská   práce   by   měla   být   doplněna   o   CD   spředstavenými   powerpointovými

prezentacemi.
Dotazy:
•     V čem vidíte hlavní výhodu pouŽívaní navržených prezentací ve výuce? Má tento styl

výuky i nějaké nevýhody?
•     Při jaké příležitosti byste použila pracovm' listy?
•     Na str. 26 uvádíte příklad esterifikační reakce, jejíž produktem je glukosa-1 -fosfát. Ve

které metábolické dráze se s touto látkou můžeme setkat? Jinými slovy, při odbouávání
které látky vzniká, a na kterou látku se dále přeměňuje, potřebuje-1i organismus získat
energii?

Závěr:
Autorka  ukázala,  že  se  v dané  problematice  orientuje,  provedla  přínosnou  analýzu

učebnic a vytvořila zajímavé a na školách použitelné didaktické pomůcky.
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