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Předk|ádaná dip|omová práce má název ,,Studium fotosyntézy na středních školách:
nové experimenty a protoko|y.. a je prací učite|ského studia, tedy s třetinovou dotací
kreditů oproti studiu odbornému'

Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První teoretická
část, která zahrnuje |iterárnÍ úvod, s|ouŽí jako teoretické zázemí pro učite|e či
ta|entované studenty k da|ší praktické části, která představuje výukové materiá|y pro
studenty a učite|e středních ško|. V teoretické částije prezentován přeh|ed vybraných
objevů v průběhu vývoje poznávání procesů fotosyntézy s důrazem větším na
historické objevy v minu|osti neŽ v době nedávné či současnosti, V přeh|edu procesu
fotosyntézy a dýchání jsou odkazy na zdrojové učební texty. V závěrečné části je
proveden přehIed výuky biologie na gymnáziích. Praktická část výsledků pak
zahrnuje výběr ze tří zkoušených pokusů, ověření pokusu o fotosyntéze a dýchání,
vypracování a vývoj výukových materiálů pro pokus o fotosyntéze a dýcháni, které
jsou v pří|ohách dip|omové práce. Do výsledkové části je zahrnuta dotazníková
ana|ýza pro zpětnou vazbu z pilotních škol' Pos|ední kapito|a je věnována diskusi
zvoIených metodických přístupů, experimentů, materiá|ů, vyuŽití vypracovaných
výukových materiá|ů ve středoško|ské výuce, environmentá|ní výuka, spo|upráce
s pi|otními ško|ami, učebnicím na středních ško|ách a závěru.

Předk|ádaná práce představuje ucelený ceIek materiá|ů potřebných pro
demonstrační a experimentální výuku daného tématu. Výběr pokusů a jejich
provádění probíha|o na Katedře fyzio|ogie rostlin' Pro provedite|nost experimentů na
střední ško|e či gymnázium by|o třeba, aby pokus by| jednoduchý, spo|eh|ivý a
fínančně nenáročný a na první pohled demonstrativní z h|ediska pozorovaného jevu.
Po vypracování výukových materiá|ů ve spo|upráci s konzu|tantkou pro didaktickou
správnost práce doc. ČiŽkovou z Katedry učitelství a didaktiky biologie, by|o třeba
ověřit tyto materiá|y v praxi. Toto by|o umoŽněno spo|uprací se sdruŽením Tereza'
kdy sdruŽeniTereza zprostředkovalo ověřeni na 7 pi|otních ško|ách. Jednak pro tyto
pi|otni ško|y pořádáme kaŽdým rokem ,l-2 instruktáŽní semináře na katedře a jednak
jsme proved|y výjezdy na tyto ško|y spojenými s demonstrací předkládaných ú|oh'
Dále by|y do práce zapracovány podněty z dolazníkového zpětnovazebného šetření
u učite|ů pi|otních ško|.
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Dip|omantka zv|ád|a práci na tématu především díky své dobré organizaci
práce, cí|evědomého postupu a zájmu o téma práce. Zúčastni|a se osobně téměř
všech výjezdů na střední ško|y a samostatně iniciova|a dotazníkové šetření' Cením si
téŽ jeji systematičnosti a pracovitosti. Je dobým a komunikativním č|enem týmu'
Snad jen do budoucna bych doporučova|a |épe odhadovat objem práce, coŽ se
projevi|o především v hektickém dokončování sepisování dip|omové práce, 1ejiž
kvalita tím trochu utrpě|a, d|e mého názoru, Ale musím podotknoul, Že závěrečné
tempo a pokroky pak by|y překvapivé. Trochu obtíŽně se také jevil nedostatek
zák|adu fyziologického vzdělání dip|omantky učite|ského studia, kteý se však snaŽi|a
v průběhu práce odstranit.

Přes některé formá|ní nedostatky povaŽuji práci za vynikající přík|ad
učiteIských diplomových prací vypracovávaných na odborné katedře. Tímto
způsobem pak má katedra moŽnost aktivně ov|ivňovat náp|ň a kva|itu výuky na
středních ško|ách a na gymnáziích, a tím i působit na zájem studentů o studium na
PřF UK' Z v|astní zkušenosti vím, Že učite|é si stěŽují na nedostatek úp|ných a
kva| i tních mater iá|ů pro výuku především v našem oboru exper imentá|ní bio|ogie
rost|in a doufám, Že tato diplomová práce pomůŽe tento fakt napravit. Potřebnost
zlepšit výuku přírodních věd není prob|ém jen v CR - tomu svědčí i fakt, Že
předk|ádaná práce by|a vypracovávána v rámci projektu NSF, kdy náš tým
vypracovává materiá|y týkající Se ko|oběhu uh|íku spoIu s americkými kolegy
(National Science Foundation, USA, #0627916, ,,Exploring Ecosystems and the
Atmosphere in the K-12 Classroom: A Plan to Integrate NASA Carbon Cycle Science
with GLoBE, h|avní řešite| Dr. Scott o l l inger, Univers i ty of New Hampshire, Durham'
USA, spo|uřešitel v ČR doc. Jana A|brechtová). Předk|ádané výukové materiály by|y
pře|oŽeny do ang|ického jazyka a s|ouŽí jako podk|ad pro Vypracování protokolů
programu GLOBE pro ekologickou výuku, kteý probíhá ve více neŽ 100 zemích
světa všech kontinentů. V optimá|ním případě se povede rozšíření vypracovaných
mater iá|ů do da|ších zemí světa

D|e mého názoru předk|ádaná práce splňuje všechny předpok|ady k jejímu
př i jmutí za práci  d ip|omovou pro získání t i tu|u Mgr.

V  Praze .  dne 18 9  2009

Jana /AIbrechtová
Šrotitet práce
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