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Jméno a příjmení uchazečky : Bc. Lucie Papírníková   
 
Název práce: Význam exkurze ve výuce chemie 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

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 

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

x 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 

x 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 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 



 

    Diplomová práce Bc. Lucie Papírníkové navazuje na její velmi zdařilou práci bakalářskou z roku 

2013, kde byla mj. stručně shrnuta, zhodnocena a systemizována možnost exkurzí v Praze (15 

námětů). V diplomové práci jsou zpracovány další zajímavé exkurze po celé České republice, 

tabulkovým seznamem jsou vytipovány náměty a možnosti pro chemicky zaměřené exkurze.  

Diplomová práce má celkem 83 stránek, z nichž 44 zahrnuje text práce včetně úvodních stran a 

literárních zdrojů, který je doplněn celkem 39 stranami vytištěných příloh. Seznam literárních 

zdrojů má 40 položek, mnohé tvoří webové odkazy na stránky a portály jako MŠMT, RVP, ČŠI, 

ŠVP G a ZŠ apod. Příloh je uvedeno celkem 7, tři v elektronické verzi. Nejrozsáhlejšími tištěnými 

přílohami jsou abecední seznam 204 možných exkurzí v ČR (mezi nimi je vytipováno 33 ČOV, 26 

pivovarů, 7 vodáren, 27 muzeí a historických výrob, 6 infocenter a další instituce) a 14 vytištěných 

informačních textů k exkurzím, z nichž 7 autorka osobně navštívila. Jako nejdůležitější výsledek 

diplomové práce lze vyzdvihnout vytvořenou webovou stránku, nazvanou Chemické exkurze, 

dostupnou z prohlížečů Explorer, Google Chrome nebo Mozila Firefox na adrese 

http://lucka.jazzyki.cz/index.php (proč však není v odkazu uvedeno slovo „exkurze“?). 

Celá práce je logicky strukturována do sedmi kapitol, nejdůležitějšími jsou v teoretické části úvahy 

nad výukou přírodovědných předmětů, funkcí i důležitostí zařazení exkurzí v nich, stejně jako 

analýza zastoupení exkurzí v RVP základních škol i gymnázií. V praktické části se autorka věnuje 

podrobně rozboru a analýzám výsledků provedeného dotazníkového šetření mezi učiteli, ale též 

vysvětluje, jak některé výsledky ovlivnily její praktickou tvorbu webových stránek. (Z tohoto 

pohledu však postrádám mezi klíčovými slovy pojmy jako „dotazníkové šetření, analýza a 

vyhodnocení dat“, kterým je věnována podstatná část práce.) Dále stručně vysvětluje vznik, tvorbu i 

schéma webových stránek, možnosti práce s nimi a též problémy, na které narazila při ošetření 

autorských práv ohledně zveřejnění informací. Nakonec autorka uvedla výsledky následného 

menšího dotazníkového šetření, jímž chtěla získat zpětnou vazbu a názory učitelů z praxe na využití 

a potřebnost takovéhoto webu.  

Dobře je rozpracována otázka důležitosti exkurze pro výuku. Z tohoto odstavce je patrné hlubší 

prostudování problematiky autorkou, která zde cituje naše i zahraniční autory, kteří se k tematice 

vyjádřili. Z pohledu učitele chemie mi však na webové stránce chybí didaktický pohled na exkurzi 

ve smyslu významu a obecného shrnutí zásad exkurze, jejích fází (přípravné, organizační a 

realizační, evaluační) tak, aby exkurze skutečně naplnila vzdělávací obsah a svou didaktickou 

úlohu, aby nebyla pro žáky např. jen pouhým výletem. Domnívám se, že tato problematika nebývá 

dostatečně ošetřena ani v pregraduálním studiu didaktik učitelských oborů, proto by jistě určitá 

teorie pro učitele našla své místo na webové stránce. Navíc – autorka se věnovala těmto otázkám již 

ve své práci bakalářské. K mnohým z exkurzí uvedených na webu nejsou nabízeny materiály pro 

žáky (i učitele), jako PL, metodické pokyny apod. Očekávala bych jako prioritní aktivitu uchazečky 

vytvoření právě takovýchto didaktických materiálů včetně správných řešení a komentářů pro 

učitele. 

Diskuse shrnuje a hodnotí výsledky dotazníkového šetření, krátce i problémy, na které autorka 

narazila při získávání informací o možnostech exkurzí či tvorbě webu. 

Práce je napsána čtivě, kultivovaně, avšak s občasnými drobnými překlepy či chybami pravopisu. 

Grafická úroveň odpovídá požadavkům na závěrečnou práci kladeným. 

 

B. Obhajoba 

K práci mám několik připomínek a dotazů.  

Nejprve uvádím výčet drobných mluvnických chyb a překlepů, které však nijak nesnižují 

celkovou úroveň předkládané práce: 

s. 9, předposlední řádek: „….zásady, které by měli být ..brány v úvahu, jsou především …“ (shoda 

podmětu s přísudkem, nahradit slovo „jsou“ např. „ se řadí“) 

s. 16, 5. řádek: „ …výsledky 2. dotazníkového šetření, který zjišťoval ….“ (chybné koncovky ve 

vedlejší větě) 

s. 21, věta: „V možnosti „jiné“ se objevili i odpovědi …“ (shoda podmětu s přísudkem) 

http://lucka.jazzyki.cz/index.php


s. 23, popisek grafu č. 7: „...počtů zvolených odpovědí k jednotlivým kritériím při ..“ (koncovka) 

s. 30: Formulace u otázky č. 11: „Doporučte jakékoliv lokality, které byste doporučili k exkurzi 

zařazené do výuky chemie“ je poněkud nešťastná. Lepší by snad bylo: „Navrhněte …“?  

s. 32, kap. 3.3, 3. ř. od konce: „Kraj, ve kterém se daná lokalita nachází, …“ (koncovka) 

Připomínky: 

Dále by bylo vhodné v stejném odstavci doplnit odkaz na přílohu 3: Abecední seznam na str. 48-56 

a přílohu 5: Texty na str. 57-80.  

(K vysvětlení o zveřejnění informací z oficiálně dostupných webů firem (ohledně autorských práv) 

na str. 34 – 35 jsem zjišťovala, zda je nezbytný souhlas se zveřejněním údajů. Dle sdělení   vedoucí 

odd. podpory vědy PřF UK rozhodně není souhlas nutný při přejímání odkazů, informací 

z veřejných stránek firem či institucí.)  

U těch exkurzí, kde na webu nelze dohledat vhodné didaktické materiály, doporučuji je případně 

vytvořit a doplnit jimi jak samotné exkurze, tak i vlastní webovou stránku Chemické exkurze. 

Dotazy k obhajobě  

Proč si myslíte, že muzea, IQ centra a informační střediska jsou podle učitelů nejméně často 

upřednostňovaným cílem exkurzí, jak vyplývá z grafu č. 16? 

Proč asi mají nejmenší přehled o možnostech chemické exkurze v okolí školy právě učitelé 

z gymnázií? (graf č. 17) 

Dotazníkové šetření č.1 (na str. 13): není specifikováno, čeho se toto vaše šetření konkrétně 

týkalo? 

K Dotazníku č. 2 (s. 35) by bylo vhodné upřesnit kdy a jak byl zadán, rozeslán či jakou formou byl 

uskutečněn, kolika respondentům byl rozeslán a jaká byla návratnost a jak dopadlo vyhodnocení 

jednotlivých dotazů. Podle sdělení v diplomové práci, že jej vyplnilo 15 učitelů, se ptám, zda šlo o 

rozhovory s učiteli, či jinou formu? 

Lze na webovou stránku v budoucnu doplnit též nějaké obecné didaktické aspekty kvalitní 

vzdělávací exkurze podle výše zmíněného? Lze využít též informací z vaší bakalářské práce! 

A budete na web doplňovat nové materiály, které v budoucnu získáte? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

V práci je řada mluvnických nepřesností a chyb, především v nevhodně užitých koncovkách – bylo 

by vhodné tyto chyby opravit.  

 Opravný lístek s opravami mluvnických chyb v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce. 
 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení. 

 

Navrhovaná celková klasifikace: (výborně, velmi dobře, prospěl, neprospěl) 

Výborně 

 

Datum vypracování posudku: 25. 1. 2016 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 


