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Posouzení dipbmové práce lvany Břinkové (Martenkové):
„Tvorba výukových materiálů pro výuku genetiky."

Posuzovaná   diplomová   práce   je   orientována   na   tvorbu   moderní   pomůcky   pro   výuku
biologického     učiva    na    gymnáziu.     Modemí     forma    výukového     prostředku    jakoby
předznamenala   i   výběr   genetických  témat,   a   sice   klonování   a   geneticky  modifikované
organismy.  Domnívám  se,  že  každá  snaha  o  pomoc  při  tvorbě  didaktických  pomůcek  pro
učitele  je   chvályhodná,   zvláště   v dnešní   době,   kdy   prochází   naše   školství   významnou
kurikulární reformou, která je náročná pro učitele nejen z hlediska odborného, ale  i časového.
Ze  strany středoškolských profesorů se objevuje stále častěji požadavek na pomoc při tvorbě
školních  vzdělávacích  programů.  Proto  je  velice  správné,  Že  katedra  učitelství  a  didaktiky
biologie přírodovědecké fakulty UK zadává diplomové práce v této oblasti.

Posuzovaná práce osahuje 86 stran.  Hlavní část práce (47 stran) je rozvržena do šesti kapitol,
další část je věnována přílohám, které jsou rozvrženy do šesti podkapitol. Autorka  si v úvodu
stanovila tři hlavní cíle:
1) analyzovat odbornou a populámě vědeckou literaturu v oblasti klonování a GMO
2) analyzovat středoškolské učebnice z hlediska zařazení témat
3) vytvořit powerpoitovou prezentaci a další metodické materiály k uvedeným tématům.
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odrážek u jednotlivých podkapitol způsobuj í určitou grafickou nevyrovnanost.
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Teoretická   východiska   práce,    zpracovaná   v první   kapitole,   jsou   věnována   vymezení
základních  pojmů,  které  jsou  pak  v dalších  kapitolách  didakticky  zpracovávány.  Proto  je
v této   kapitole   nezbytné  přesně   citovat  použitou  literaturu.   CoŽ   se   autorce  v některých
momentech nepodařilo.  Jako jeden z příkladů nepřesné  citace  uvádím  odkaz  na  straně  5  na
monografii „Kočárek, 2003", která se v kapitole „Použitá literatura" nevyskytuje.

Druhá  kapitola  analyzuje  daná  témata  v platných  kurikulárních  dokumentech  a  učebnicích.
Pro  potřeby  diplomové  práce  je  tato  kapitola  zpracována  stručně  a  přehledně.  Dovoluji  si
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autorka  v podkapitole  2.4  neuvedla  určitý  výběr  zahraničních  on-line  zdrojů,  ze  kterých
převážně čerpala a které by sama doporučila.

Třetí kapitola velmi stručně shrnuje metodiku práce a ve čtvrté kapitole jsou vlastní výukové
materiály.  Považuji  za  velice  důležité,  Že  autorka  vytvořila  nejen  dvě  vlastní  prezentace
vhodné  pro  výuku,  ale  vytvořila i  podklady pro  pomocné texty pro  učitele  a čtyři  pracovní
listy pro žáky.  Považuji za šťastné řešení, Že každé okno v prezentaci je pro učitele doplněno
o  odbomé  poznámky  či  odkazy  s rozšiřujícím  textem.  Je  škoda,  že  autorka  obě  prezentace
vytvořila podle stejného schématu. Nejprve prezentuje Žákům definici daného pojmu a pak se
ji snaží Žákům vysvětlit. Možná, Že by bylo zajímavé vytvořit jednu prezentaci obráceně, aby
Žáci v závěru byli schopni definici vytvořit sami. Určitě by to podpořilo aktivní účast Žáků ve
výuce.  Dále  bych  doporučila  použit  v prezentaci  vedle  převzatých  obrázků  z cizí  literatury
jejich převod do české verze.



Myslím,  že  by  bylo  dobré,  kdyby  v  započaté  práci  pokračoval  další  diplomat.  Zajímavé  by
jistě bylo srovnání výsledků výuky pomocí powerpoitu s výukou klasickou.

Závěr:

Předložená diplomová práce jak v teoretické, tak praktické rovině splňuje požadavky kladené
na   diplomovou   práci   posluchačů   učitelského   studia.   Je   přínosná  pro   výzkum   v oblasti
didaktiky biologie, přináší podněty pro učitelskou praxi.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím

V Praze dne  15. 9. 2008

cJ,vw_&4#_ť

RNDr. 1vana Růžková


