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

 

1.      Samostatnost uchazeče/ky 
 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1-2 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 

 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Ve své diplomové práci se autorka zaměřila na tvorbu i praktické ověření elektronických 

studijních pomůcek v chemii pro e-learning a distanční vzdělávání prostřednictvím LMS Moodle na 

PřF UK v Praze. Práce se týká především dvou učebních celků z učiva organické chemie 

zpracovaných formou moderních elektronických studijních materiálů, které byly prakticky  

evaluovány. Z textu je patrné, že autorka vycházela ze studia mnoha odborných, speciálních i 

pedagogických publikací, jejichž autory se nechala inspirovat při tvorbě vlastních námětů a vždy 

vše řádně citovala.  

V teoretické části provedla autorka rozbor distančního vzdělávání včetně e-learningu, systému 

Moodle pro řízení výuky a podrobně popsala konkrétní možnosti pro tvorbu kurzů v Moodle. 

V praktické části potom vytvořila zásobník originálních výukových materiálů pro kurz KUDCH 

v Moodle k tématu Deriváty karboxylových kyselin, jimiž navázala na dříve zpracované téma 

Karboxylové kyseliny ze své práce bakalářské, které též do kurzu v systému Moodle zařadila. 

Součástí těchto materiálů je i několik zajímavých námětů k vhodným praktickým experimentům. U 

vytvořených materiálů se autorce podařilo postupně ověřovat jejich kvalitu a účinnost v praxi, 

jednak dotazníkovým šetřením mezi učiteli chemie i studenty učitelství na PřF UK, jednak 

testováním materiálů přímo s žáky ve škole. Autorka provedla vyhodnocení úspěšnosti vytvořených 

elektronických studijních opor, které po provedení korekcí a úprav (z výsledků proběhlého 

testování) též zpřístupnila na veřejné webové stránce. Já osobně souhlasím s výsledky šetření mezi 

učiteli a domnívám se, že vypracované elektronické materiály mají potenciál najít své trvalé místo 

při výuce organické chemie na střední škole.   

Chtěla bych zdůraznit nadšení i cílevědomost autorky, která přes všechny životní překážky 

dokázala úspěšně naplnit zamýšlené cíle své práce, k práci od začátku přistupovala s jasnou vizí, jak 

hodlá naplnit vytyčené cíle, samostatně hledala metodiku pro zpracování, dobře se orientovala 

ve studijní literatuře a zdrojích, které jsem jí doporučila. Některé nedostatky se nám podařilo včas 

opravit, stanovené úkoly vždy pečlivě splnila. Přes drobné nedostatky věřím, že autorka naplnila 

stanovené cíle práce.  



Rozsahem i způsobem zpracování svědčí předložená práce o pedagogické způsobilosti 

studentky. Přála bych též učitelům (nejen) chemie, aby se materiálům vytvořeným v rámci této 

diplomové práce dostalo širokého uplatnění, aby mohly být dostatečně využívány právě pro 

moderní vzdělávání mladé generace.  Práci doporučuji k obhajobě a udělení titulu „Magistr“. 

Zároveň uchazečce doporučuji pokračovat v budoucnosti v tvorbě a uplatnění obdobných námětů 

v oblasti chemického vzdělávání. 

 

B.  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:  
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