
Posudek školitele diplomové práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče: Bc. Miroslav Pražienka   
 
Název práce:  

VYUŽÍVÁNÍ A EFEKTIVITA AKTIVIZA ČNÍCH METOD V CHEMICKÉM 
VZDĚLÁVÁNÍ  

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

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 
 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 

 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Velice oceňuji dlouhodobý zájem uchazeče o zvolenou tematiku, jeho kreativitu, samostatnost 

při hledání a řešení problémů spojených s tvorbou diplomové práce. Uchazeč pečlivě a pravidelně 
docházel na konzultace k jednotlivým částem práce a připravoval si vlastní podklady a materiály 
k experimentální části, které si vzápětí mohl ověřovat prakticky ve škole, kde již 5. rokem působí.  
Za velmi zajímavý a úspěšný považuji uskutečněný pokus o pedagogický experiment (v mezích 
možností uchazeče) v oblasti efektivity vzdělávání, realizovaný prostřednictvím maximální aktivní 
vzdělávací činnosti samotných žáků.  

V experimentální části se autor věnoval především tvorbě a metodické práci s vlastními 
učebními materiály, ať už v podobě powerpointové prezentace, pracovních listů, chybových textů 
pro žáky k pokusům, křížovky, didaktické hry pexesa nebo testů na prověření žákovských 
vědomostí a kompetencí. Velmi motivující je podrobné časové rozvržení jednotlivých témat do 
vyučovacích hodin s přesným vymezením žákovských aktivit i metodických pokynů pro učitele, 
včetně rozborů výukových prezentací s podrobným popisem jednotlivých instrukcí podle toho, jak 
sám dané téma ve škole vyučoval.  

V diskusi autor verifikoval své dvě v úvodu stanovené hypotézy, které byly i na malém 
dostupném vzorku žáků testováním potvrzeny s přihlédnutím k specifičnosti „křivky zapomínání“ u 
každého žáka. Pro srovnání svého pedagogického působení autor oslovil se srovnávacím testem 
ještě další školu (nepřeje si být jmenována) s podobnou třídou, kde však žáky vyučoval chemii jiný 
učitel, převážně klasickými metodami práce, zřejmě i podle jiného ŠVP předmětné školy. Podle 
očekávání tam byly výsledky ve srovnání podstatně horší než u třídy, kterou vyučoval autor sám. 

V závěru autor zmiňuje skutečnost, že získané výsledky diplomové práce nemohou mít 
statisticky vypovídací hodnotu pro malý zkoumaný vzorek, nicméně pro účely této práce, pojaté 
formou případových studií jednotlivých tříd, se stanovené hypotézy potvrdily. 

Práci doporučuji prohloubit v podobném směru, provést další výzkum v pedagogické praxi a 
rozšířit ji na práci rigorózní.    



 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
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