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Autorka předložené bakalářské práce Michaela Novotná si 2volila téma, které v učivu
chemie   nebývá  explicitně   vymezeno   a  podrobně   zpracováno.   Uvádí,   že   se   zajímá  o
problematiku  zdravé  výživy  a  zdravého  životního  stylu  ve  spojení  se  vzděláváním  dětí  a
mládeže  a  též  o  propojení  problematiky  zdraví  a  zdravého  životního  stylu  v souvislosti
s chemií jako vědou a chemií jako vyučovacím  předmětem na SŠ a ZŠ.

V úvodu své bakalářské práce stručně charakterizuje vývoj vzdělávacích dokumentů u
nás  a v Evropě  od  80.  let 20.  století  a na základě  cílů v nich  stanovených začleňuje téma
„zdraví" do vzdělávacích oblastí a oborů v současných RVP.

Autorka  si  vymezila  úkol  -  objasnit  zásady  zdrovc'Ao  ži.vofni'%o  sŮ/w  a  zdrúve'Áo
§/rovovóni' pro  děti  a mládež  a toto  téma interdisciplinámě  spojit  s chemií  a biologií jako
vědou.  K tomu nejprve  provedla výběr a shmutí  základm'ch dat o  látkách nezbytných pro
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tématu zdmtý žJ.vo/J#' §OJJ a na základě  získaných závěrů vyhotovila podklady  pro  učitele
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práce a obsahují mj.  velmi zajíma`ý úkol - sestavení racionálmho jídelníčku pro běžného
Žáka dané věkové kategorie.  Jednotlivé úkoly každé z komplexních úloh podporují u žáků
rozvoj  klíčových kompetencí i integrovaných dovedností v používání vědomostí z z různých
vzdělávacích oblastí, tak jak je to zakotveno přímo v cílech RVP.

Bakalářská práce představuje svým rozsahem 46 stran včetně seznamu citovaných 53
literámích   a   dalších   12   intemetových   odkazů   ucelený   příspěvek   k naplnění   obsahu
chemického  učiva,  které je  obohaceno  z pohledu  interdisciplinámích  vztahů  a  souvislostí
s dalšími přírodovědnými i společenskovědními předměty.  Vytvořené komplexní úlohy hodlá
autorka realizovat a ověřit při své budoucí pedagogické praxi a pokračovat v diplomové práci.
Práce je  vypracována  pečlivě  a  systematicky  a  svědčí  o  opravdovém  zájmu  uchazečky  o
zvolený obor studia i o budoucí pedagogickou práci.
Doporučuji v další práci též místit kvalitm' elektronické materiály a podklady, které budou v
praxi ověřené, např. na webovou stránku katedry, aby byly dostupné širokému okruhu učitelů,
kteří je dokáží ocenit a využít v praxi.

Drobné nedostatky, věcné i jazykové úpravy byly již s autorkou zkonzultovány před
dokončením práce, nemám k ní žádné další připomínky. Bakalářská práce splňuje obsahem,
rozsáhem i  zDůsobem vypracování požadavky najuto práci kladené,  a proto ji doporučuji
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V Praze dne 10. 6. 2008 _   _          _   \,
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