
Oponentský posudek rigorózní práce Kristýny Vondráčkové: 
Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách  

(zpracování učiva ve formě prezentací) 
________________________________________________________________ 

PowerPointové prezentace se již staly běžnou součástí výuky od základních po vysoké školy. 
Jejich užívání však předcházelo jakémukoli zkoumání tohoto didaktického prostředku 
z hlediska dopadů na edukační proces. Proto považuji za důležité, aby vznikaly takovéto typy 
prací, které se budou tvorbě prezentací věnovat i po teoretické stránce. Zájem učitelů o 
kvalitní didaktické prezentace středoškolského učiva chemie zde nesporně existuje. 

Rigorózní práce má rozsah celkem 130 stran, z toho je 39 stran textu a 80 stran se statickým 
vyobrazením snímků z prezentací a komentářem (prezentace je možno si v dynamické podobě 
prohlédnout na přiloženém CD). Dále je uváděna použitá literatura a zdroje (seznam čítá 39 
položek), zdroje použité pro tvorbu prezentací (22 položek), zdroje obrázků a použitý 
software. 

V Úvodu práce paní magistra vysvětluje důvody, které ji vedly k výběru zpracování tématu ve 
formě PowerPointových prezentací. Dále jsou v bodech uvedeny cíle práce. 

V následující kapitole paní magistra 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 věnovaná rozboru ŠVP z vybraných pěti středních škol. Tuto kapitolu 
považuji za mnohem užitečnější, než následující rozbor učebnic, který, jak se u podobných 
prací opakovaně ukazuje, nemá pro tyto práce takřka žádný přínos. Rozbor ŠVP naopak může 
při vytváření didaktických materiálů lépe přiblížit skutečnou realitu výuky z hlediska rozsahu 
a obsahu. 

Následují 2 již zmiňované kapitoly, nazvané Rešerše českých a Rešerše zahraničních 
středoškolských učebnic. Paní magistra zde popisuje a hodnotí zpracování anorganické 
chemie ve 4 českých a 3 zahraničních učebnicích. Na základě tohoto srovnání pak vybírá 
vhodné učebnice, které jsou jejímu předpokládanému pojetí blízké a ze kterých bude 
vycházet.  

Dále se paní magistra věnuje pojmovým mapám, které využívá jako metodu uspořádání učiva 
ve vytvářených didaktických materiálech. Obávám se, že v této formě jsou ale pojmové mapy 
srozumitelné pouze autorce. Doporučovala bych rozdělit na více výukových celků a doplnit 
nějakým bližším vysvětlením použité barevnosti nebo obsahu některých pojmů jako např. 
„Chemické vlastnosti I – III“. 

Dále se paní magistra věnuje formě zpracování, tedy na základě prostudované literatury se 
snaží shrnout pravidla pro tvorbu didaktické prezentace, a to z hlediska formátu, výběru 
obsahu, jazyka i vystupování při prezentování učiva. Toto považuji za velmi důležitou a dobře 
zpracovanou kapitolu, která má obecný přínos. Často se vychází pouze z obecných pravidel 
pro prezentace, které jsou určeny spíše k jiným účelům. 

Dále již následují samotné prezentace a k nim připojené texty, věnované cílům, obsahu a 
komentářům pro učitele. Z celé práce vyplývá, že se paní magistra snaží hlavně obsáhnout 
témata běžného života a aktuální témata. Prezentace odpovídají těmto vytyčeným cílům. 
Pouze se mi zdá nedostačující, aby podrobnější informace pro učitele byly pouze 
v poznámkách k prezentacím v elektronické podobě. Myslím, že by měly být i v tištěné 
podobě v komentářích pro učitele. 



 K rigorózní práci mám tyto dotazy a připomínky: 

1. V teoretické části používáte výraz rešerše (rešerše kurikulárních dokumentů, rešerše 
ŠVP, rešerše učebnic). Dokážete vysvětlit, význam termínu rešerše a vhodnost jeho 
použití v těchto souvislostech? 

2. Z jazykové stránky bych prezentacím vytkla užívání vět v 1. osobě množného čísla, 
např. „Kde se nacházíme v PSP“.  

3. Nezdá se mi odpovídající uvedená barevnost prvků, především u halogenů (snímek 6, 
str. 75).  

4. Ve snímku „Zapamatujme si“ jsou shrnuty informace, které byly odvozeny na 
předchozím snímku a pak další, které se předtím neobjevily např. „Kyslík má oxidační 
číslo –II, ostatní prvky od –II do VI (d-orbitaly)“. Myslím, že by podobné prohlášení 
zasloužilo také více prostoru, navíc je vysvětlení vhodné pro grafické ztvárnění, tedy i 
pro prezentace. Zvláště, když je na tento fakt otázka v závěrečném opakování a je tedy 
asi považován za podstatný. 

5. V úloze na oxidační čísla kyslíku je uveden i superoxid. Na výběr mají žáci oxidační 
čísla buď –I nebo –II. Můžete nám říci oxidační číslo kyslíku v superoxidech, 
případně nakreslit strukturní vzorec superoxidového aniontu? 

 

Rigorózní práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Myslím, že prezentace mohou být 
pro výuku těchto témat na střední škole přínosným doplňkem. 

 

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

 

V Praze 1. 4. 2011 RNDr. Klára Urbanová 


