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Jméno a příjmení uchazeče/ky : Bc. Michaela Strej čková  
Název práce: Sacharidy – u čební materiály pro st řední školy 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a databázemi 1 

Během zpracování zadaného tématu 2 

Při sepisování práce 2 
 
           
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 2 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 
 Autorka si vybrala tradiční téma navazující na její práci bakalářskou, které chtěla zpracovat do 
podoby různých moderních učebních materiálů pro vzdělávání na středních školách, převážně 
gymnáziích. Oceňuji, že k práci od začátku přistupovala s jasnou vizí, jak hodlá naplnit vytčené 
cíle, velmi samostatně, občas však možná až příliš.  
 Velmi dobře se orientovala v studijní literatuře a zdrojích, které jsem jí doporučila, avšak dílčí 
výsledky práce jsem dostávala nárazově, bohužel většinou s malou časovou rezervou na jejich 
prostudování. Některé chyby a nedostatky se nám i přesto podařilo včas opravit, stanovené úkoly 
vždy nakonec pečlivě splnila. Práce působí místy poněkud stručně, ale např. návrh kapitoly 
Sacharidy pro učebnici středoškolské chemie je nesporně zajímavý jak po stránce obsahové, tak 
především graficky dobře zpracovaný a též propojený s prezentací pro multimediální výuku. Stejně 
tak zdařilá je stolní didaktická hra „Sacharide, nezlob se!“, třebaže některé otázky jsou vysoce 
náročné. S touto hrou autorka svou práci vlastně začínala.  
 Pro evaluaci nabytých vědomostí vypracovala autorka krátký test, který ověřila dvakrát na 
Gymnáziu v Děčíně, o čemž nás poněkud zkratkovitě informuje v kapitole 3.5 a v závěru své 
diplomové práce, výsledkům testu věnuje první část diskuse. K tomu mám upřesňující dotazy na 
závěr. Též jsem velmi ráda, že autorka v závěru Praktické části práce připojila poslední kapitolu, 
kde metodicky doporučuje, jak by učitel měl materiály rozvrstvit a využít v jednotlivých 
vyučovacích hodinách i vzhledem k časovému rozsahu tématu. 
 Přes drobné výtky k uspořádání, místy zkratkovitému vyjadřování myšlenek nebo logickým 
skokům věřím, že autorka naplnila stanovené cíle práce a že vytvořené materiály budou moci být 
využity učiteli chemie v širším měřítku. Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 Doplňující dotazy: 

• Jak velký byl zkoumaný vzorek studentů, kteří test absolvovali, kolik bylo dívek a chlapců?  
• Kolik času studenti dostali na vypracování šesti otázek při 1. a při 2. aplikaci testu? 
• Mají takovéto výsledku statisticky vypovídající hodnotu? 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  
  
opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace: Velmi dobře 
 
 
Datum vypracování posudku: 14. 9. 2010 
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