
Posudek školitele diplomové práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazečky : Bc. Eva Hroba řová   
 
Název práce:  
Pomůcky pro chemické vzd ělávání – experimentální a praktická chemie  
s potravinami 
 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazečky 
 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 2 
 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 2 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 Uchazečka si zvolila pro svou DP velmi populární téma potraviny, které je často zmiňováno, 
avšak v dostupných učebnicích chemie i biologie po praktické stránce nebývá zpracováno, pokud se 
tam vůbec experimenty s potravinami, coby chemikáliemi, vyskytují. V teoretické části se autorka 
věnovala pohledu na chemický pokus a jeho postavení v současných kurikulárních dokumentech, a 
zároveň provedla v rámci svých možností průzkumná šetření, zabývající se modely realizace 
laboratorních prací v rámci výuky chemie na gymnáziích a středních školách v Praze, Novém Městě 
na Moravě a v Písku. Dále analýzami učebnic a dosud vytvořených závěrečných prací na KUDCH, 
zabývajících se návrhy a prováděním pokusů na podobné téma, zjistila též potřebu nabídnout i 
konkrétní náměty na vhodné praktické experimentální úlohy. Při řešení cílů své práce zjišťovala jak 
materiální vybavenost školních laboratoří pro experimentální práci, tak na základě odpovědí učitelů 
chemie dospěla též k nezbytnosti moderních metodických přístupů ve výuce, k uplatnění badatelsky 
orientované výuky v přírodovědném vzdělávání, kterou podrobně popsala. V praktické části pak 
vytvořila přehledný podkladový materiál pro učitele spočívající v návrhu pěti dvouhodinových 
laboratorních prací (obsahujících celkem 18 jednotlivých tematicky spojených pokusů), vhodných 
pro žáky 2.- 4. ročníků středních škol. Každá laboratorní práce obsahuje teoretický úvod 
k jednotlivým tématům, popisy pokusů, metodické poznámky a vysvětlení k laboratornímu 
provedení s vlastní fotografickou dokumentací, a též otázky k zamyšlení včetně autorských řešení. 
Všechny převzaté i vlastní navržené experimenty pečlivě ověřovala v laboratoři, aby byly 
proveditelné i v jednodušších podmínkách a vybavení každé školy. Veškeré popsané pokusy jsou 
v příloze doplněny žákovskými protokoly. V závěrečné diskusi mj. autorka doplnila jednotlivé 
laboratorní práce o navržené časové dotace k jednotlivým pokusům. Posluchačka pracovala 
s velkým zájmem, obětavě a vcelku samostatně. Své problémy ochotně řešila, diskutovala a dbala 
veškerých mých doporučení. 
 62 citovaných zdrojů zcela odpovídá rozsahu práce, veškeré studijní prameny jsou vždy 
citovány. Z podkladů v této DP navrhuji připravit např. brožuru či elektronickou publikaci 
dostupnou všem učitelům, kteří budou mít zájem tuto problematiku zařazovat do vzdělávání svých 



žáků – např. v rámci navazující práce rigorózní.   
 Práce rozsahem i obsahem splňuje požadavky na DP kladené, proto ji doporučuji k dalšímu 
řízení. 
 
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: 
 
 
Datum vypracování posudku: 30.5. 2011 
 
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) :    RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 
 


