Posudek školitele bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazečky : Gabriela Uherčíková
Název práce: Moderní „učebnice“ biochemie (kapitola Lipidy)

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4)

1. Samostatnost uchazeče/ky
Během zpracování zadaného tématu

1

Při sepisování práce

2

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce

1

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky

1

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů

1

5. Celková úroveň zpracování práce

1

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům:
Bakalářská práce představuje celkem 56 stran textu včetně seznamu 27 titulů citovaných
použitých učebnic a literatury. Je přehledně systematicky rozčleněna do šesti kapitol, vložené
přílohy představují 6 stran a elektronickou prezentaci na CD nosiči. Po formální i obsahové stránce
je velmi pečlivě zpracovaná.
V úvodní části práce se autorka věnovala pojetí zvoleného tématu v RVP a Katalogu
požadavků k maturitě z chemie, teorii o učebnicích obecně, a též tvorbě a funkci didaktických testů.
V následující praktické části si autorka vybrala tradiční téma Lipidy, které chtěla zpracovat do
podoby moderních učebních materiálů pro biochemické vzdělávání na středních školách, převážně
gymnáziích. Tento cíl naplnila tvorbou kapitoly o lipidech pro „učebnici“, naplňující požadavky pro
moderní vzdělávání. Vedle vzdělávací textové složky, graficky zeditované včetně vysvětlivek,
zajímavostí, úkolů a doplňujících otázek, vytvořila pro učitele PowerPointovou prezentaci
s obsahovými pokyny, a k aktivnímu vzdělávání žáků ještě pracovní listy k laboratorní práci,
křížovku a didaktický test, jejichž autorská řešení jsou součástí bakalářské práce (žákovská zadání
jsou v přílohách od str. 50). Návrh kapitoly Lipidy pro učebnici středoškolské chemie je nesporně
zajímavý jak po stránce obsahové, tak je graficky dobře zpracovaný a propojený s prezentací pro
multimediální výuku. Pro evaluaci nabytých vědomostí vypracovala autorka krátký test, třebaže
některé otázky jsou vysoce náročné. Vzniklé materiály ani samotný test však nebyl dosud ověřován
ve školách.
Oceňuji, že k práci od začátku přistupovala s jasnou vizí, jak hodlá naplnit vytyčené cíle, velmi
samostatně. Dobře se orientovala ve studijní literatuře a zdrojích, které jsem jí doporučila. Některé
nedostatky se nám podařilo včas opravit, stanovené úkoly vždy pečlivě splnila. 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. Způsob zpracování obsahu i zaujetí autorky tématem svědčí o jejím opravdovém
zájmu o zvolený obor studia učitelství i o budoucí pedagogickou práci, neboť své výsledky hodlá
rozšiřovat, realizovat a ověřovat prakticky při pedagogické praxi v navazujícím stupni studia.
Vytvořené materiály a pomůcky by měly žákům pomáhat při učení a inspirovat je k získávání
dalších, podrobnějších informací týkajících se probíraného učiva a též uvádět a upozorňovat na
zdroje, kde takovéto rozšiřující informace mohou najít. Hlavní úlohou je ukázat žákům, že chemie
není nesrozumitelná věda pouze o vzorcích a rovnicích, nýbrž že je to pro každého člověka
disciplína zajímavá a velice potřebná, protože znalosti z chemie se dají velmi dobře uplatnit
v praktickém životě.
K práci nemám žádné další připomínky, drobné nedostatky již byly zkonzultovány před
dokončením práce. Bakalářská práce splňuje obsahem, rozsahem i způsobem vypracování veškeré
požadavky na tuto práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce
C. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ
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