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a  to  především  v  obsahu  a  zpracování  učiva  pro  tematický  celek  Sacharidy  z  pohledu
chemického i biologického vzdělávání. Cíle této bákalářské práce byly motivovány snahou o
modemí způsoby vzdělávání s podporou elektronických i praktických pomůcek.

Bakalářská práce představuje celkem 41  stran textu včetně seznamu učebnic, citací a
intemetových odkazů. Práce j e přehledně systematicky rozčleněna do čtyř základních kapitol,
doplněných shmutím, a po formální i obsahové stránce je pečlivě zpracovaná.

V teoretické  části  práce  se  autorka  věnuje  charakteristice  kurikulámích  dokumentů
z pohledu  cílů tématu  Sacharidy  v předmětu  chemie  na ZŠ  a na  G.  Dále  provedla rešeršní
analýzu učebnic chemie: pro základní školy hodnotila 6 učebnic, pro střední školy a gymnázia
7  učebnic.  Učebnice  vyhodnotila podle  pěti  stanovených kritérií:  rozvržení,  srozumitelnost
textu,  posloupnost  učiva,  názomost  a  shmutí  s úkoly  pro  Žáky.  Výsledky  svého  šetření
přehledně zpracovala v tabulkách i graficky prostřednictvím j ednoduchého bodování. Ocenění
si  zaslouží  diskuse  výsledků  amalýz  a  vlastní  komentáře  získaných  zjištění  pro jednotlivé
učebrice.

Na základě  svých zjištěných závěrů autorka v další  části práce navrhla elektronické
prezentační opory pro výuku tematického celku na základní škole a na gymnáziu, které může
učitel  využít ve  své  práci.  Každý  snímek prezentací je  doplněn metodickým komentářem.
K tématu Sacharidy sestavila ještě pro Žáky gymnázií pracovní list k upevnění a procvičení
učiva, který doplnila svým autorským řešením.   List obsahuje  celkem 7 úloh různého typu a
náročnosti, sestavených tak, aby žák mohl rozvíjet zábavnou fomou své teoretické i praktické
dovednosti   a  uplatnil  též  literámí   gramotnost.   Poslední  z úkolů  odkazující  na  aplikaci
laboratomích dovedností, j e doplněn fotografií vlastních výsledlď práktického zkoumání. Zde
bych  u  vysvětlení  podstaty  pokusu  očekávala  ještě  hlubší  rozbor  jevu,  kdy  a  který  ze
sacharidů má nebo nemá redukční účinky a proč?

V závěru   své   bakalářské   práce   vyslovila   autorka   přesvědčení,   že   se  jí   podaří
v budoucnu v práci pokračovat a rozšířit ji v navazující práci diplomovou.

Způsob  zpracování  obsahu  práce  svědčí  o  zájmu  autorky  o  zvolený  obor  studia
učitelství i o budoucí pedagogickou práci. Vytvořené materiály a pomůcky by měly Žákům
pomáhat při  učení  a inspirovat je k získávání  dalších vědomostí  i  dovedností týkajících se
probíraného učiva.

K práci  nemám  Žádné  další  připomínky,  drobné  nedostatky již  byly  zkonzultovány
před   dokončením   práce.   Bakalářská   práce   splňuje   obsahem,   rozsahem   i   způsobem
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