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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Diplomová práce obsahuje i s přílohami 151 stran a je rozdělena do deseti hlavních kapitol, 

dále členěných desetinným tříděním. Seznam použitých literárních zdrojů čítá 32 zdrojů a 7 

internetových pramenů. Tato diplomová práce je zaměřena na podporu techniky ve výuce a 

prezentuje didaktické využití systému PASCO Sensorium, tzn. sady měřících sond, senzorů a 

dalšího příslušenství při experimentální výuce na vybraných základních školách v 

přírodovědných předmětech. Tento princip je podrobně v práci popsán, rovněž tak i 

integrovaný měřící systém (SPARK SLS) se senzory využitelnými ve výuce biologie a 

chemie (sloužící ke zjišťování tlaku vzduchu, kyslíku, oxidu uhličitého, pH, vodivosti, 

teploty, proudění vzduchu, GPS). Práce s tímto celým systémem je v práci názorně 

představena.  Teoretická část se věnuje vymezení a charakteristice území Frýdlantska, 

popisují se zde lokality, které byly použity k terénním experimentům. Praktická část práce pak 

obsahuje vlastní zpracované experimenty použitelné při výuce přírodovědných předmětů v 

učebně i v terénu. Součástí práce je také výzkum, týkající se využívání tohoto 

experimentálního systému na vytipovaných základních školách Libereckého kraje. 

Autorka dotazníkovým průzkumem také ověřila, v kterých školách vybraného regionu je 

systém PASCO k dispozici a zda je vyžíván.  V praktické části je prezentováno 16 úloh 

s využitím systému PASCO (každá úloha obsahuje teoretickou část – cíl, úvod, motivaci, 

doporučený postup, potřebné pomůcky, materiál a praktickou část – nastavení čidel a senzorů, 

vlastní měření, vyhodnocení, závěr). Praktické úkoly se týkají měření oxidu uhličitého 

produkovaného kvasinkami, fotosyntézy, kyselého deště, množství kyslíku ve vzduchu a 

v lidském dechu, kolísání teploty těla, měření pH roztoků, rozpouštěcího tepla, termoregulace 

lidského těla a také jsou prezentovány experimenty využitelné přímo v terénu (změna teploty 

během dne, změna teploty s nadmořskou výškou, kvalita vody a srážek, měření pH půdy, 

rychlost a   směr větru, zahřívání zemského povrchu).  

  
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

   Formální a grafická úprava práce je dobrá,  citování převzatých zdrojů je provedeno 

obvyklým způsobem. Členění práce je logické,  návody na praktické úkoly jsou názorné, 

hodnocení dotazníkového průzkumu bylo dle mého soudu provedeno dostatečně. 

 
 



3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z diplomové práce je příznivý, zpracované téma je originální a  výsledky 

práce mohou inspirovat pedagogy k většímu využití systému PASCO. Autorka pracovala 

samostatně, s velkým zaujetím, z obsahu je vidět hluboký zájem o zpracovanou 

problematiku. Z této diplomové práce vyplývá, že používání této edukační platformy ve 

výuce je opodstatněné, pro žáky zajímavé a z pohledu pedagogů přínosné.   
 

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

 

Otázky ponechám na oponenta. 
 

5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Vzhledem k obsahu a kvalitě práce, která dle mne splňuje  veškeré náležitosti, vyžadované na 

předkládané práce na KBES, jednoznačně ji doporučuji komisi k přijetí. 
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