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Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Diplomantka Eliška Tvarohová se ve své diplomové práci věnuje tématu problémových úseků učiva 
organické chemie. V teoretické části práce se věnuje pedagogickému výzkumu, analýze 
kurikulárních dokumentů, didaktickým prostředkům, metodám hodnocení učebnic a literární řešerši 
vybraných témat ve středoškolských učebnicích chemie. 
       Pro vlastní práci byla jako metoda pedagogického výzkumu zvolena metoda rozhovoru (s 15 
SŠ pedagogy), jehož výsledky autorka zpracovala do grafu a vytypovala si tak problémové úseky 
učiva organické chemie, na které se dále v diplomové práci soustředí. Také byla autorkou 
provedena subjektivní komparativní analýza středoškolských učebnic chemie. Hlavní částí práce 
jsou pak vytvořené 4 výukové materiály na nejvíce problémová témata učiva organické chemie 
z pohledu SŠ pedagogů. Vytvořené materiály zhodnotily 3 SŠ pedagogové, kteří se účastnili i 
úvodního pedagogického výzkumu. 
        Všechny části práce autorka dále v diskuzi komentuje. A v přílohách diplomové práce jsou 
všechny vytvořené materiály uvedeny včetně autorských řešení a metodických pokynů pro 
pedagogy. 
         Dle mého názoru vytvořila autorka kvalitní didaktické materiály. Pro každý problémový úsek 
učiva navrhla materiál pro jiný typ výuky – skupinovou práci na téma Indukční a mezomerní efekt, 
powerpointovou prezentaci na téma Reakčních mechanismů, pracovní list na téma Dusíkatých 
derivátů a projektové vyučování na téma Heterocyklických sloučenin. 
        Téma indukční a mezomerní efekt se mnohdy řadí do obecné části výuky organické chemie, 
někteří učitelé ho však probírají na vhodném místě až v systematické části organické chemie a jiní 



se mu věnují pouze v semináři chemie. Dle mého názoru však k pochopení tohoto tématu postačí 
žákům znalosti z obecné chemie a to elektronegativita prvků a polarita vazeb, z čehož mohou 
usuzovat na změny v elektronové hustotě molekuly. V zadání úkolů k tomuto tématu jsou použity 
názvy látek, které žáci ze ZŠ nemusí znát všechny, ale je možné toto zadat studentům dopředu, 
případně i v průběhu vyučovací hodiny, k vyhledání v literatuře či na internetu. V návrhu k tomuto 
tématu se přenáší zodpovědnost na výsledky výuky více na žáka, který si dané téma nastuduje a 
vysvětlí ho spolužákovi, se kterým pak společně řeší zadané příklady. 
        Téma reakčních mechanismů je zpracováno formou powerpointové prezentace, kde je zvolena 
jednotná forma představení základních typů organických reakcí, nejprve obecné schéma reakce a 
poté konkrétní příklad. Schémata jsou pro lepší názornost navržena barevně a slovně 
okomentována. Tento didaktický materiál je určen pro použití postupně v průběhu výuky celé 
systematické části organické chemie. Navíc je doplněn o syntézy některých léčiv, u kterých je 
ukázáno jaké reakce se používají pro výrobu konkrétní léčivé látky, aby se tak žákům ukázal 
praktický význam reakcí. Učitelé se mechanismům reakcí ve výuce příliš nevěnují. Žáci si poté 
neumí odvodit průběh reakce a učí se mnohdy zpaměti výchozí látky, podmínky reakce a produkty. 
Materiál vytvořený diplomantkou má za cíl ukázat cestu k pochopení průběhu reakcí. 
        Pracovní list byl zvolen jako didaktická forma pro expoziční fázi výuky tématu dusíkatých 
derivátů. Žákům se často pletou dva základní typy a to nitrosloučeniny s aminy. Proto jsou na 
pracovním listu navrženy úlohy pro obě skupiny dusíkatých derivátů a navíc je začleněno i téma 
drog a barviv. Toto propojení systematické části organické chemie s látkami přírodními resp. i 
syntetickými z běžného života hodnotím velmi kladně. Pracovní list není předimenzovaný a 
v rozumné míře představuje základní dusíkaté deriváty. Rozsah zpracování tématu považuji za 
vhodně zvolený. 
        Pro seznámení tématu heterocyklických sloučenin byla zvolena jako vhodná metoda 
projektové vyučování. Metodické pokyny pro učitele k zadání projektu je zpracováno na 6 stran 
formátu A4. K  tématu autorka vytvořila krátký učební text k teorii heterocyklů a následně navrhla 
6 témat pro skupinovou práci v rámci projektového vyučování. Velmi kladně hodnotím pestrost a 
vůbec výběr témat, které nevedou žáky k učení pouze základních heterocyklických sloučenin, ale 
spojuje toto téma s vitamíny, léky, hormony, nukleovými kyselinami, kávou, čokoládou, cigaretami 
a dalšími drogami a také tetrapyroly a porfyriny, které ve svých molekulách jako základní strukturní 
jednotky mají právě heterocyklické sloučeniny. 
 
       Věřím, že materiály vytvořené v rámci diplomové práce přispějí ke zkvalitnění výuky 
problémových úseků učiva organické chemie, které vznikly de facto na objednávku SŠ pedagogů 
z praxe. Těm také budou vypracované materiály poskytnuty k použití v jejich hodinách chemie. Po 
případném ověření budou materiály autorkou upraveny a poté zveřejněny na portálu 
www.studiumchemie.cz 
 
        Diplomantka ke své práci přistupovala s nadšením pro zvolené téma, zodpovědně plnila dílčí 
úkoly a téměř obratem vždy do práce začlenila veškeré mé připomínky. Musím konstatovat, že 
diplomantka byla v průběhu tvorby své diplomové práce nadstandardně efektivní. 
 
       Domnívám se, že diplomová práce splňuje všechna kritéria kladená na tento typ prací a 
doporučuji ji jednoznačně k dalšímu řízení. 

 
 
 
 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 



C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
 
 
Datum vypracování posudku: 4.6.2016 
 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Simona Hybelbauerová 
 


