
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky:  Bc. Miroslav Pražienka 
 
Název práce: Využívání a efektivita aktivizačních metod v chemickém vzdělávání 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce 
 
1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

x A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

x A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
 
 
 



B. Návrhy, připomínky a dotazy k diplomové práci: 
 
Kladně hodnotím zařazení kapitoly Financování školství v ČR a jiných zemích. Myslím, že by bylo 
zajímavé zmínit vývoj financování za poslední roky. Zajímavým zjištěním je fakt, že testovaná 
gramotnost našich patnáctiletých žáků je srovnatelná se žáky z Polska, Maďarska a Slovenska, kde 
výdaje na žáka jsou podstatně nižší.  
Dotaz: Lze tento fakt nějak vysvětlit? Znamená to, že školy neefektivně zacházejí s přidělenými 
financemi?  
 
V experimentální části diplomant pečlivě rozepisuje fáze jednotlivých hodin, uvádí aktivitu učitele, 
aktivitu žáků a každý snímek z prezentace doplňuje o didaktické poznámky. Některé didaktické 
poznámky bych více zkonkretizovala na základě proběhlé vyučovací hodiny. (Jedná se o 
didaktické poznámky typu „Učitel fakta doplňuje vyprávěním“; „Učitel návodnými otázkami a 
nápovědami je navede na …“;  „Učitel zadává krátké a jasné otázky na předchozí učivo“ atd.). 
Přestože diplomant popisoval proběhlou výuku pečlivě a podrobně, přiklonila bych se k vytvoření 
virtuálních hospitací z vyučování, tj. k pořízení videozáznamu, ze kterého bude zcela patrné, jak 
žáci aktivně spolupracovali.  
Do hodin bych zařadila skutečné ukázky sacharidů, neodkazovala bych pouze na obrázky. Více 
bych zařadila samostatnou práci žáků s modely. Doporučila bych více „oživit“ vytvořené pexeso 
uvedené na str. 61. 
V prezentaci diplomant uvádí nepřesnou definici sacharidů a cukrů.  
Dotaz: Co jsou cukry? Co jsou sacharidy? 
 
Srovnávání: 
V experimentální části nejsou uvedeny obecné cíle vyučovaného tématu i dílčí cíle jednotlivých 
hodin. Uvedení cílů je též podstatné při porovnávání výsledků mezi dvěma školami. Každý učitel si 
může klást jiné cíle, může svoji výuku zaměřovat na jiné chemické poznatky, neboť každá škola má 
svůj vlastní ŠVP, který je pro danou školu zavazující. Srovnávací test bych vypracovávala až na 
základě porovnání cílů vyučovacích hodin a ŠVP daných škol. 
Srovnávací test (test pro porovnání znalostí mezi ZŠ Nučice a ZŠ na Praze 2) bych zadala ihned 
po probrání nové látky, nikoliv 4 měsíce poté. Je třeba si uvědomit, že žáci ZŠ Nučice, stejný test 
psali již po třetí na rozdíl od žáků ZŠ na Praze 2, kteří test vyplňovali poprvé, což může velmi 
ovlivnit výsledky srovnávacích testů. 
Tabulky č. 5–7 a 10 (str. 48–49, 54) bych doplnila o průměrné procentuelní skóre celého textu a 
poslední řádek v tabulce 5–7 a 10 bych přepočítala na procenta. 
 
Shrnutí: 
Rozsah předkládané práce odpovídá charakteru práce diplomové. Práce je sepsána srozumitelně, 
čtivě bez gramatických a odborných chyb. Formální a grafická úroveň práce byla výborná, bez chyb 
ve formátování. Navrhuji na diplomovou práci navázat prací rigorózní, která by vycházela ze 
stávajících poznatků. Práci 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  
 
Datum vypracování posudku:   22. května 2012 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 


