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1. Samostatnost uchazeče 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 2 

Při práci s literaturou a databázemi 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 2 
 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče 
  
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů  
  
Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 Uchazečka si hned na začátku přinesla již ucelenou představu o cíli a zaměření své bakalářské 

práce. Se záměrem popularizovat chemii jako zábavnou, zajímavou i potřebnou vědu tvořivě 
přistupovala k výběru, provádění i modifikaci vhodných praktických experimentů pro 
uskutečnění „Dne otevřených dveří do chemické laboratoře na gymnáziu“, určeného mladším 
žákům školy a případným dalším  zájemcům a návštěvníkům chemické laboratoře. Své návrhy 
se mnou vždy pravidelně konzultovala, vybrané experimenty několikrát pečlivě vyzkoušela a 
zkorigovala podle školních možností v naší laboratoři, zpracovala své originální protokoly k 
experimentům doplněné fotografiemi, přičemž se řídila veškerými mými doporučeními či 
radami. Při koncepci práce jsme rozhodly, že návrh Dne ... bude pojat jako popularizačně 
vzdělávací projekt určený žákům nejvyšších ročníků gymnázia a bude doložen metodikou, 
časově tematickým harmonogramem a manuálem pro manažera (učitele chemie) k širokému 
využití na různých školách.  

 Během vypracování práce se uchazečka orientovala v odborné chemické literatuře i učebnicích 
chemie, stejně jako v kurikulárních dokumentech, literatuře pedagogické i publikacích z oblasti 
chemického vzdělávání. Svůj návrh měla studentka možnost ověřit i prakticky při realizaci 
„Dne otevřených dveří do chemické laboratoře na Gymnáziu ve Dvoře Králové,“ kde pořídila 
bohatou foto i videodokumentaci uvedenou v přílohách.  

 V závěrečné diskusi se zamýšlí nad možnostmi pro popularizaci chemie mezi mládeží a rolí 
efektních experimentů při vytváření pozitivního vztahu k chemickému vzdělávání. Práce by 
mohla posloužit učitelům chemie na ZŠ i gymnáziích jako námět i jako návod, jak kreativně a 
přirozeně prezentovat chemii jako populární vědu.  

 Práce je sepsána kompaktně, logicky i názorně, bez výrazných odborných, jazykových či 
stylistických chyb. Mnohé neobratnosti v textu byly již dříve s uchazečkou prodiskutovány.  

      
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
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C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 
 
 
 
Datum vypracování posudku:  15.6.2010 
 
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : 
       RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 
 


