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Předkládaná závěrečná práce svým zaměřením i obsahem vyhovuje požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci a v některých ohledech ji i přesahuje. Student se zaměřil na v současnosti 

v odborných kruzích hojně diskutovaná témata spojená s motivací žáků – jejich aktivizaci. Bakalářská 

práce představuje široce pojatou rešerši: sborníků z příslušných konferencí, odborných tištěných 

i elektronických periodik i odborné sociální sítě orientovanou na aktuální trendy v didaktice chemie. 

Autor práce na základě této rešerše identifikuje současné aktivizační strategie uplatňované ve výuce 

chemie a dále je charakterizuje. Součástí práce je i posouzení možnosti zavedení příslušných strategií 

v současném kurikulárním kontextu a to na základě analýzy Rámcových vzdělávacích programů. 

Práce dodržuje standardní strukturu. Po formální stránce je nutné vyzdvihnout zarovnání textu 

vlevo, neodsazení odstavců, nedodělané a nejednotné formátování odrážek, věty začínající malým 

písmenem (důsledek hromadného vkládání pevných mezer) nebo místy se vyskytující gramatické 

chyby. Student se také dopouští chyb v citacích v textu – v některých případech je řadí až za odstavec; 

v přehledu použité literatury nedodržuje jednotný styl prvního písmena křestního jména. 

Student se dále rozhodl nerespektovat doporučení vedoucího práce a podkapitoly v kapitole 

4 řadí nelogicky. Také v rešeršní části nepřistupuje k výběru a stručnému popisu obsahu textu 

jednotně u sborníků a u článků v periodicích. Zcela také nevyužívá potenciál vybraných 

elektronických zdrojů. Diskusní a závěrečná kapitola práce je tak příliš stručná s pouze drobnými 

náznaky další možné práce v dané oblasti či doporučeními pro praxi. 

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce je prvním rozsáhlejším textem, který studenti 

zpracovávají, je možné některé formální nedostatky tolerovat. Z hlediska obsahu je práce poměrně 

kvalitní, rešeršní část zahrnuje i texty z poslední konference didaktiků chemie konané přibližně měsíc 

před odevzdáním práce, což dokazuje kvalitu a aktuálnost autorem zkoumané oblasti. Hodnotu práce 

zvyšuje i fakt, že autor pro rešerši využil i cizojazyčné zdroje (mezinárodní konference v Krakově 2012 

a server LinkedIn). 

Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě a přikládám následující otázky: 

1. V práci se opakovaně vyskytuje nevhodně použitý obrat „legislativa výuky“. Co jím autor 

přesně označuje a jak tuto oblast nazvat přesněji? 

2. V čem autor spatřuje potenciál rešerše metodického portálu a sociální sítě LinkedIn a jak by 

se dala rešerše dále rozvinout? 

3. Jaké další možné kroky spatřuje autor v této problematice? 
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