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Přes množství metod a forem práce, které jsou obecně doporučované k zařazení do výuky, zdá 

se, že v mnoha případech na školách převažuje frontální výuka s výkladovou metodou nebo 

s výkladem se zapojením žáků. Větší zařazení metod, které podporují jednak aktivní zapojení 

žáka a jednak umožňují realizaci žáků s různými typy inteligence, by určitě podpořila 

možnost použít již hotové, kvalitní, ověřené materiály a metodiky k těmto formám práce.  

Diplomová práce má rozsah celkem 88 stran a dále 74 stran příloh. Dále je přehledně 

(číslováno podle užití v textu) uváděn seznam použité literatury a zdroje (seznam čítá 31 

položek), zdroje obrázků a zdroje použité ve výukových materiálech. 

V Úvodu práce autorka vysvětluje důvody, které ji vedly k výběru zpracování tématu. Dále 

jsou v bodech uvedeny cíle práce. 

Autorka teoreticky řeší možnosti pedagogického výzkumu a postavení organické chemie 

v kurikurálních dokumentech z nichž se podrobně věnuje RVP. Dále v teoretické části autorka 

představuje metody hodnocení učebnic. 

Následuje část, ve které jsou vybrány konkrétní metody výzkumu, tedy dotazník a rozhovor, 

metoda komparativní analýzy učebnic. Dále jsou zde vybrány formy zpracování vybraných 

částí učiva – prezentace, pracovní listy a učební texty s úlohami a metody práce – skupinová 

práce, projektová výuka, skupinová výuka, brainstorming, diskuze.  

V praktické části jsou výsledky dotazníků zpracovány ve formě sloupcových grafů. Je možné 

si zde udělat obrázek o nejčastějších tématech laboratorních prací, metodách a formách 

výuky, problémových úsecích učiva, didaktických prostředcích a navrhovaných materiálech 

pro výuku chemie u deseti respondentů. 

V komparativní analýze autorka hodnotí 9 položek u 5 středoškolských učebnic škálou od 1 

do 3. Jako závěr analýzy uvádí, že „dle autorky je ideálně zpracovaná učebnice Chemie II od 

autorů Kolář, Pospíšil“. 

Následuje přehled výukových materiálů, jejich cíle, zařazení do výuky, vztah k RVP, popis 

materiálů a komentáře středoškolských učitelů. 

V závěru práce je provedena diskuze k jednotlivým oddílům praktické části práce. 

V celé práci výrazně chybí definovaný obsah, rozsah a struktura témat. Chybí zde vymezení 

pojmů výchozích pro daná témata. Myslím, že pokud by toto bylo provedeno, usnadnilo by to 

autorce tvorbu materiálů, jejich přesnější zařazení do učiva chemie.  

A možná by např. u tématu mezomerní a indukční efekt vznikla i diskuze nad tím, zda je 

v této ucelené formě nutné téma do výuky zařazovat. V komentářích tří učitelů se dozvídáme, 

že by materiál zařadili spíše na seminář. Vzhledem k použití pojmů např. fenolátový anion, 

konjugace, poloha meta nebo potřeba znalosti vzorců karboxylových kyselin je zřejmé, že 



jako materiál do úvodu k organické chemii (jak navrhuje autorka) je nepoužitelný. Komentář 

učitelů o zařazení do semináře svědčí o tom, že si s jeho zařazením nevědí rady a tedy by ho 

použili až u žáků, kteří již organikou prošli. 

Prezentace reakčních mechanismů jsou statickými přepisy mechanismů z odborné literatury 

v programu ChemSketch, začleněnými do PowerPointové prezentace. Jistě jsou opsány do 

dobře čitelné podoby. Nicméně cíl autorky vytvořit materiály pro inovativní metody práce zde 

podle mého nebyl naplněn. Není zde na rozdíl od ostatních materiálů navržena žádná metoda 

práce a tím učiteli jeho činnost zas tak moc neusnadňuje. Myslím, že je to sice „hezčí“, ale 

scan z McMurryho  bude mít stejnou didaktickou hodnotu. Za užitečnou považuji závěrečnou 

část věnovanou konkrétním syntézám léčiv, která je doplněna o otázky pro žáky. 

Heterocyklické sloučeniny jsou zpracovány formou projektového vyučování. Při takto 

rozsáhlém zadání, které zabere celý školní den od 8:00 do 16:00 hodin, by pravděpodobně 

škola očekávala, že projekt zasáhne větší skupinu oborů než chemii, biologii a informatiku. 

To se v podstatě podaří při jakékoli práci z chemie s využitím informačních zdrojů. Není tak 

obtížné zařadit do projektů cizí jazyk formou překladu části odborného textu, geografii 

formou zakreslení mapy např. nějakého výskytu či výroby, historie nějakých objevů a 

souvislosti s dalšími historickými událostmi, český jazyk – tvorba krátké úvahy, podobenství, 

čtyřverší na dané chemické téma. Pak lze prosadit zařazení projektu na celý den a pak lze 

aktivizovat žáky s různými zájmy. 

Přínosem zde jsou vypracované pracovní listy s autorským řešením. Materiál zde, jestli to 

dobře chápu, hodnotil pouze jeden nebo dva vyučující a to má velmi nízkou vypovídací 

hodnotu. Sami vyučující mají pak problém s chápáním projektového vyučování a to se odráží 

v jejich hodnocení. (Např. sdělení, že výstupem projektu nesmí být plakát, je mi záhadou) 

Autorka sama v diskusi kriticky hodnotí nedostatečné ověření materiálů ve výuce, které by 

s velkou pravděpodobností vedlo k úpravě materiálů. S tím nemohu než souhlasit. 

 

K diplomové práci mám tyto dotazy a připomínky: 

1)  V úvodu práce uvádíte přehled dílčích cílů, domnívám se, že se nejedná o cíle, ale 

prostředky, které měly vést k dosažení cíle.  

2)  V práci střídavě užíváte pojem literární rešerše a analýza učebnic. Domnívám se, že 

jeden z těchto termínů je pro danou činnost nevhodně použitý. Můžete tyto termíny 

vysvětlit a vybrat pro svou práci ten vhodnější? 

3)  Analýza učebnic – na str. 43 uvádíte, že jste vycházela z informace v (22) o nejčastěji 

užívaných učebnicích. Proč nevycházíte z informace v práci dr. Klečky, která je podle 

data vydání aktuálnější? Je tento seznam shodný? 

4)  Jsou na trhu i nějaké další učebnice chemie pro SŠ? Proč je do analýzy či rešerše 

nezařazujete? Co je vlastně cílem analýzy či rešerše? 



5)  Na str. 57 uvádíte komparativní analýzu učebnic, kde škálujete od 1 do 3, kde 3 

znamená nejlépe zpracováno. V položce „obtížnost a rozsah mají učebnice od autorů 

Mareček a Honza a Odmaturuj z chemie ohodnocení 2. Jak tomu má čtenář Vaší práce 

rozumět? Jsou z tohoto hlediska vyrovnané? Vysvětlete. 

6)  Jak Vám ve splnění cíle práce přesně pomohla komparativní analýza? Jediný výsledek, 

který v práci nalézám je, že nejlepší učebnice dle Vašeho názoru je Kolář, Pospíšil.  

7)  Obsah Vámi vytvořených materiálů vztahujete k RVP. Jsou to doslova rámcové 

programy a konkrétně jsou zpracovány v ŠVP. Že jsou v souladu s RVP je asi docela 

zřejmé vzhledem k obecnosti RVP. A psát, že nejsou v RVP uvedeny, jak uvádíte je podle 

mého názoru ze stejného důvodu zavádějící. Dal by se obsah materiálů podložit něčím 

jiným než RVP? 

8)  Ke struktuře materiálů, v práci uvádíte, že jsou Vaše materiály uspořádány tak, jak 

jsou chronologicky zařazeny do učiva gymnázia (str. 58). To je, struktura je podložena jen 

Vaším názorem, jak se to běžně učí, nebo jste k tomu vytvořila nějaký podklad? Znáte 

nějaké metody, jak uspořádat učivo? Byla by zde nějaká vhodná? 

9)  Zadání témat k projektu (P 73 of 74) pro žáky se mi zdá málo rozpracované, nevím, 

jestli to lze skutečně nazvat zadáním projektu.  

10)  V příloze P 6 of 74 : Jakým efektem působí substituent navázaný na benzenové 

jádro? Co je zde správná odpověď? Působí to na mě, jako že chcete slyšet buď 

mezomerní, nebo indukční. S tím bych nemohla souhlasit, vysvětlete. 

 

Diplomová práce vykazuje velkou míru pracnosti v oblasti vytváření materiálů. Nicméně si 

myslím, že je spíš základem pro preciznější pojetí zvoleného cíle, především v oblasti 

přípravy materiálů a také ve vytvoření zpětné vazby. 

 

Závěrem lze konstatovat, že předložená diplomová práce podle mého názoru splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 

 

Hodnocení: 

 

V Praze 6. 6. 2016 RNDr. Klára Urbanová, Ph.D. 



 

 

 

 

 


