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Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na tvorbu studijních materiálů, které se týkají tématu 
metabolismus sacharidů. Práce je rozsahu 80 stran a je rozdělena do sedmi hlavních kapitol (Úvod, 
Cíle rigorózní práce, Analýza výukových programů a dílčích animací, Pretestování, Tvorba nových 
materiálů k tématu Metabolismus sacharidů, Otestování materiálů v praxi a Závěr).  
Je zapotřebí zmínit, že předkládaná práce navazuje na práci diplomovou (obhájená na KUDCH 
v roce 2009). Již v rámci diplomové práce autorka provedla rešerši platných kurikulárních 
dokumentů (RVP, Katalog požadavků k maturitní zkoušce z chemie) a dále provedla podrobnou 
analýzu nejčastěji používaných středoškolských učebnic chemie, ve kterých se vyskytuje učivo 
sacharidy. Proto se v rigorózní práci touto problematikou již nezabývala a zaměřila se na rešerši a 
analýzu hotových výukových materiálů, které jsou na internetu volně dostupné a které se týkají 
tématu metabolismus sacharidů. Z důvodu vyskytujícího se velkého množství materiálů provedla 
analýzu pouze některých z nich (celkem 13 portálů převážně s biochemickou či biologickou 
tématikou).  
Autorka před samotnou tvorbou výukových materiálů vypracovala pretest, který zadala studentům 
Gymnázia Botičská v roce 2008. Cílem pretestu bylo zjistit problematická místa ve výuce kapitoly 
metabolismus sacharidů.  
Praktickým výstupem práce je pracovní list a výukový program. Pracovní list obsahuje 21 úloh a je 
zaměřený na procvičování již probraného učiva. Součástí pracovního listu jsou dvě úlohy zaměřené 
na kritické čtení. Výukový program byl vytvořený v animačním programu Adobe Flash 8. Skládá se 
z úvodní animace, sedmi výkladových animací (Trávení, Glykolýza, Glukoneogeneze, Laktátový a 
alaninový cyklus, Odbourávání pyruvátu, Citrátový cyklus, Zajímavosti), dvou didaktických testů 
(Test 1, Test 2), jedné didaktické hry (Pexeso) a informační animace (O programu). Pro usnadnění 
práce s výukovým programem byl sepsán manuál, který je primárně určen pro středoškolské učitele 
chemie. Výukový program byl poskytnut 26 učitelům chemie, kteří na základě dotazníkového 
šetření hodnotili formální, obsahovou i motivační stránku programu. Učitelé program hodnotili 
především pozitivně. Součástí dotazníku byla otázka, která zjišťovala vybavení učebny chemie ve 
vztahu k používání elektronických pomůcek, tedy i navrženého výukového programu. Výsledek 
dotazníkového šetření poukazuje na bezproblémové používání vytvořeného učebního materiálu 
přímo ve školní praxi, alespoň co se vybavení učebny chemie týče. 
 
Shrnutí: 
Autorka si vytýčila šest dílčích cílů, které splnila. Při vypracovávání práce prokázala odborné 
znalosti z oblasti učiva odborné chemie, didaktiky chemie a též prokázala podstatné dovednosti z 
oblasti informatiky. Autorka k práci přistupovala svědomitě, samostatně a se značným pracovním 
zaujetím.  
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