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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce se zabývá praktickými možnostmi použití systému PASCO Sensorium 

v experimentální školní výuce, a to hned v několika předmětech. Zvláštní pozornost je 

věnována sledování fyzikálně chemických parametrů  (tlaku vzduchu, kyslíku, oxidu 

uhličitého, pH, vodivosti, teploty, proudění vzduchu) a také využití GPS. Jako modelové území 

k testování systému přímo v terénu bylo vybráno Frýdlantsko. Téma považuji za velmi 

originální, jeho zpracování považuji za dostatečné. Autorka se musela s poměrně složitým 

systémem nejprve podrobně seznámit, aby pak  byla schopna ho názorně prezentovat ve formě 

podrobných návodů a také ho prakticky na školách vyzkoušet. Součástí práce byla i anketa mezi 

školami na Liberecku s cílem zjistit v jaké míře je systém PASCO využíván. Za významnou 

část práce považuji prezentaci 16 úloh využívajících systém PASCO. Proporci teoretické a 

praktické části považuji za vyváženou. Počet použitých pramenů je dostatečný. Obrazové 

přílohy vhodně doplňují text. 

  
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

   Jazykový projev i formální a grafická úprava práce jsou dobré, použité zdroje jsou řádně 

citovány. Členění práce je logické, množství respondentů  dotazníkového průzkumu je pro 

účely této práce dostatečné. Úroveň shromáždění a zpracování dat dotazníkového šetření je 

vyhovující. V práci se objevují překlepy jen minimálně, místy lze nalézt některé méně vhodné 

výrazy, které se do odborného textu příliš nehodí: 

 
Str.27 … o říční toky Frýdlantska pečuje povodí Labe.. 

Str. 31 - Díky takto oslabeným porostům dokončil v osmdesátých letech minulého století svou 

práci přemnožený obaleč modřínový a kůrovec smrkový 

Str.32 - V letech, kdy umíraly Jizerské hory, se zde měřil i oxid siřičitý  

str. 76 Kyselé deště poškozují strom, rozežírají budovy 

Chyba (překlep) u měření pH. pH = 0 není neutrální hodnota, správně pH = 7. 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

Celkový dojem z diplomové práce je pozitivní, výše uvedené připomínky její kvalitu rozhodně 

nesnižují. Zpracování zjevně náročného tématu nebylo vůbec jednoduché a vyžadovalo 

autorčino značné úsilí. Autorka dochází k závěru, že používání systému PASCO ve školách je 

žádoucí a že  může výuku významně obohatit.  K jeho většímu rozšíření může sloužit mimo 

jiné i tato diplomová práce. Domnívám se, že by bylo vhodné zvážit i zveřejnění výsledků práce 



např. v časopisu Biologie Chemie Zeměpis, čímž by se toto téma dostalo k širšímu okruhu 

pedagogů.    
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Jaká je pořizovací cena systému PASCO? 

Za jak dlouho se lze naučit prakticky  používat systém PASCO? 

Str. 54 Proč při častém používání systému PASCO může opadat zájem žáků? 

Str. 54 Jaké jsou hlavní příčiny případného zkreslování výsledků při použití systému PASCO?  

Které z prezentovaných pokusů vyžadují zvýšenou pozornost s ohledem na bezpečnost žáků 

(práce s nebezpečnými látkami) a jak ji zajistit? 

Str.66 Píše se o dlouhodobém měření teploty v Klementinu, lze z těchto výsledků doložit trend ve 

zvyšování průměrné teploty vzduchu?   

Str.84 – uvádí se pomoc firmy Survio.com, o jakou pomoc šlo? 

Má autorka nějaké poznatky o využívání systému PASCO v jiných evropských státech? 

 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Diplomová práce Bc.Renaty Kočovské splňuje náležitosti vyžadované u předkládaných prací 

na Katedře biologie a environmentálních studií, a proto ji doporučuji komisi k přijetí. 
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