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PowerPointové prezentace se již staly běžnou součástí výuky od základních po vysoké školy. 
Je důležité, aby měli učitelé možnost vybírat si do výuky z prezentací, které jsou připraveny 
pod dohledem odborníků z řad oborových didaktik. Je zde pro ně zaručena určitá úroveň, což 
nelze s jistotou říci o množství podobných materiálů, které lze stahovat z internetu. 
Diplomová práce má rozsah celkem 72 stran, z toho je 19 stran textu věnovaného teoretické 
části práce a 50 stran se statickým vyobrazením snímků z prezentací, které je možno si 
v dynamické podobě prohlédnout na přiloženém CD a komentářů k těmto snímkům. Dále je 
uváděna použitá literatura tištěná (seznam čítá 30 položek) a internetové zdroje (55 položek). 
V Úvodu práce studentka vysvětluje důvody, které ji vedly k výběru zpracování tématu ve 
formě PowerPointových prezentací. Důvody vychází především z vlastní zkušenosti a to i 
pedagogické. Nalezneme zde tvrzení, že použití ICT napomáhá v procesu trvalého osvojení 
učiva a prezentace v MS PowerPointu jsou jedním z nejčastěji užívaných prostředků ICT  ve 
výuce chemie. Tato tvrzení zde, ani na žádném dalším místě v práci nejsou nijak doložena. 
V následující kapitole studentka řeší postavení vybraného tématu v kurikulárních 
dokumentech, konkrétně zde uvádí souvislosti s tématem z RVP G a z Katalogu požadavků 
zkoušek společné části maturitní zkoušky – chemie. Tato kapitola zde má určitě svůj význam. 
Považuji za důležité, aby výsledné prezentace odpovídaly těmto dokumentům jak z hlediska 
obsahu, tak z hlediska úrovně, na které si mají žáci dané poznatky osvojit.  
Následuje kapitola, nazvaná Analýza vybraných gymnaziálních učebnic. Studentka zde 
popisuje a hodnotí zpracování anorganické chemie v 5 českých učebnicích. U jedné 
(EISNER, W. – Chemie pro střední školy 1. a 2. díl.) se jedná o český překlad z Němčiny, což 
by zde asi mělo být uvedeno. Jako důvod analýzy učebnic studentka uvádí výběr pojmů, které 
budou do prezentací zařazeny.  
V následující kapitole studentka shrnuje pravidla pro tvorbu didaktické prezentace tak, jak je 
použila.  
Následuje kapitola Manuál k PowerPointovým prezentacím na téma p-prvky. Tento text je 
určený především uživatelům prezentací a obsahuje cíle prezentací, pokyny k ovládání a popis 
použitých symbolik. Tuto kapitolu považuji za velmi užitečnou. 
Dále již následuje praktická část, tedy výčet statické podoby snímků a komentář k nim. Tento 
komentář je určen opět uživatelům, obsahuje doplňující informace, popis úloh a jejich řešení a 
pod. Tyto doprovodné texty podle mého názoru vytváří z předkládaných prezentací 
didaktický prostředek dobře použitelný ve výuce.  Dále jsou zde ke každé prezentaci uvedeny 
pojmové mapy, které jsou zpracovány podrobně  a přehledně.  
Samotné prezentace jsou zpracovány velmi pečlivě a splňují pravidla pro vytváření 
didaktických prezentací. Nejedená se pouze o předkládání pojmů a obrázků. Studentka velmi 
dobře využila animační a grafické možnosti programu především pro odvozování poznatků o 
konkrétních prvcích ze znalostí a vědomostí z obecné chemie. Druhá část prezentací věnovaná 
výčtu prvků, jejich výrobám a použití je v tomto ohledu trochu slabší. 
Na závěr své práce studentka diskutuje výhody a nevýhody výuky doplněné prezentacemi a 
srovnává jí z klasickou výukou. Je patrno, že si je studentka úskalí spojených s tímto 
didaktickým prostředkem dobře vědoma. 
Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Pouze na stráně 13 je  v uvedené 
tabulce použita zkratka LP. Přestože je celkem jasná, v podobné práci by každá zkratka měla 
mít své vysvětlení.  
K diplomové práci mám tyto dotazy a připomínky: 



1. Jak již bylo řečeno, v úvodu práce se opíráte o tvrzení že: použití ICT napomáhá 
v procesu trvalého osvojení učiva a prezentace vytvořené v MS PowerPointu jsou 
jedním z nejčastěji užívaných prostředků ICT ve výuce chemie? Tyto informace jste 
čerpala z nějakého zdroje, nebo se jedná o vaše domněnky?  

2. Při analýze učebnic uvádíte, že učebnice Mareček, Honza je nejrozšířenější na SŠ, 
nemáte zde uvedený zdroj, z kterého tuto informaci čerpáte. Můžete ho uvést? 

3. Na straně 15 uvádíte v Hlavních charakteristikách výukových prezentací mezi 
očekávanými výstupy „ využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy 
k pochopení jejich praktického významu v anorganické chemii. Můžete uvést příklady 
z prezentací, které k tomuto výstupu vedou? 

4. Podle závěru vaší práce uvažujete o dalších úpravách a rozšíření práce, můžete zde 
uvést nějaký příklad, kterých částí práce by se to mělo týkat a jakým způsobem by 
měly být rozšířeny? 

Závěrem lze konstatovat, že předložená diplomová práce podle mého názoru splňuje 
požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 

Hodnocení: 1 
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