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 Autorka si v práci  o rozsahu 90 stran s vloženým CD (výukový program) stanovila 
následující cíle: provést rešerši na internetu dostupných programů a animací k tématu, 
vytvořit pretest s cílem zjistit nepochopení učiva souvisejícího s metabolismem sacharidů, 
vytvořit výukový program v animačním programu Adobe Flash 8.0 včetně metodické 
příručky pro učitele, vytvořit pracovní list k procvičení učiva a vytvořené materiály ověřit na 
vybraných středních školách. 
  
 Za nejzdařilejší a velmi kvalitně zpracované považuji splnění 1. cíle (rešerše 
dostupných programů) a cílů 3 a 4 (vytvoření výukového multimediálního programu a 
metodické příručky pro učitele).  Analýza výukových programů a dílčích výukových animací 
je přehledná, srozumitelná a pro učitele v praxi a studenty učitelství chemie velmi inspirující. 
Kritické hodnocení autorky a následná doporučení usnadní zájemcům o využití těchto 
výukových programů a animací orientaci v problematice webových aplikací k tématu 
sacharidy a jejich metabolismus.  Za hlavní cíl práce považuji vytvoření výukového programu 
Metabolismus sacharidů v programu Adobe Flash 8.0. Autorka prokázala profesionální 
zvládnutí programu Adobe Flash, vytvořila přehledné, animačně zajímavé, logicky 
strukturované a didakticky velmi zdařile vzájemně provázané výkladové kapitoly k 
metabolismu sacharidů (trávení sacharidů, glykolýza, glukoneogeneze, odbourávání pyruvátu, 
laktátový a alaninový cyklus, citrátový cyklus). Součástí programu jsou dva interaktivní 
didaktické testy a oblíbená hra Pexeso. Program je velmi zajímavý, atraktivní a má přímé 
využití ve vzdělávací praxi pro cílové skupiny učitelé středních škol a jejich studenti, studenti 
učitelství chemie na VŠ a učitelé z praxe (další vzdělávání učitelů chemie).  
 
 Práce je logicky strukturovaná, má velmi dobrou grafiku, je bez pravopisných chyb a 
překlepů.  
 
K práci mám následující připomínky a dotazy: 

− pro analýzu výukových programů a animaci by bylo vhodné v úvodu vymezit kritéria, 
podle kterých budou programy hodnoceny; 

− dotazník: termíny „poněkud slabší“ a „jednoznačné s výhradami“ jsou převzaté nebo 
autorkou vytvořené? 
Úkolem učitelů bylo program „prohlédnout“ nebo ověřit? 
Byly některé připomínky učitelů akceptovány a program upraven? 

− nerozumím formulaci na str. 15 „ …. opakovaně se vyskytuje nesprávný název 
fruktosa-6-fosfát, který je nesprávně uveden jako fruktosa-6-bisfosfát …… ; 

− výsledky pretestování: vysoká obtížnost položky č. 2 je dána spíše formulací úlohy, 
kdy je v zadání v závorce uveden název maltosa, který navádí na nesprávné řešení; 
vysokou obtížnost položky č. 11 je možné spatřovat v tom, že studenti nenahlížejí na  
oxalacetát jako na výchozí látku, ale jako konečný produkt; bylo by velmi zajímavé 
změnit formulace zadání při ponechání distraktorů a porovnat se zadáním původním; 

− pracovní list: otázku 2) doporučuji zjednodušit nabídkou sloučenin a dějů; 
− otázky č. 11 a 14 by bylo vhodné sloučit do jedné nebo ponechat jen jednu z nich; není 

uveden zdroj schématu; 



 
 

Obecná připomínka se týká pretestování a ověřování výukového programu. Výzkum 
(pretest a dotazník) byl realizován na příliš malém vzorku respondentů, než aby mohl mít 
vypovídající hodnotu. Místo pretestu by bylo vhodnější ověřit pracovní list na stejném vzorku 
respondentů s cílem jeho modifikace na základě řešení a příp. připomínek.  

 
 
 
Práci považuji za velmi kvalitní a přínosnou z hlediska modernizace a zatraktivnění výuky 

tématu „Sacharidy a jejich metabolismus“ v úrovni středoškolské i vysokoškolské a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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