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Je potěšením, když si student práce zvolí téma sám. Studentka od počátku měla jasnou představu o 

náplni své bakalářské práce – vytvořit chemicky laděný program pro letní tábor. S ohledem na 

možnosti i podmínky to představuje nelehkou výzvu, které se však chopila důstojně. 

Autorka vychází z potřeby motivovat žáky k výuce chemie. Používá klasickou logickou linii 

s přechodem ke školnímu experimentu. Zaměřením této práce jsou tzv. mikrodetektivky, ve kterých 

jsou experimenty založeny na forenzní chemii. Tyto jsou v práci stručně popsány. Následuje popis 

tvorby vlastní mikrodetektivky. 

Nejprve jsou uvedena legislativní i jiná omezení pro výběr pokusů, dále už je uveden přehled 

vybraných, do jednotného rámce mikrodetektivky zařazených experimentů. Při jejich výběru se 

autorka inspirovala jednak v programu vědecko-technických vzdělávacích center (iQLANDIA, 

Techmania), vycházela i z literatury zaměřené na tuto problematiku. Výsledkem je zdařilý sled 

jednoduchých, motivačních experimentů a forenzních postupů. Jejich ověření v praxi na letním 

táboře je v práci dobře zaznamenáno, zvláště pozitivně hodnotím i využití zpětnovazebního 

dotazníku, kterým autorka zjišťuje názory dětí na mikrodetektivku jako celek a jednotlivé 

experimenty, po vzoru mezinárodních šetření jsou využity i otázky na sebepojetí dětí (self-efficacy) 

při provádění experimentů. Výsledky mohou stát na začátku úprav navrhovaného pojetí pro možné 

další využití programu. 

Práce má standardní strukturu, její obrazová příloha i výsledky dotazníkového šetření jasně dokládají, 

že se autorce podařilo vytvořit povedený vzdělávací program. Práce je psaná kultivovaným jazykem, 

autorka se dopouští pouze nízkého počtu chyb především typografické povahy. Po všech směrech tak 

splňuje požadavky kladené na práce v tomto oboru. 

 

K obhajobě přikládám následující otázky: 

Jakým způsobem by bylo možné zajistit, aby tato provedení mikrodetektivky nebylo jen jednorázovou 

záležitostí? 

V jakých oblastech by bylo možné tuto práci rozšířit v práci diplomovou? 

 

  

V Praze 22.5.2017 PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 


