
oponentský posudek dip|omové práce Hany Bóhmové ,,Kllrz
Praktické Alchymie (distanční vzdě|ávaci kurz chemie)..

Pokusy jsou nepostradate|nou součástí výuky chemie, protoŽe umoŽňují

pozorovat projevy zákonitostí přírody v praxi' Pro řadu studujících jsou tudíŽ také, na

rozdí| od čistě teoretického výk|adu, silným motivačním prvkem ke studiu. Hana

BÓhmová se Ve své dip|omové práci zaměři|a na vývoj a vedení distančního kurzu

praktické chemie pro širokou neodbornou veřejnost. originá|ním přístupem autorky

pak je vybudování čistě distančního kurzu chemie za|oŽeného právě na chemických

experimentech, které si studující provádějísami doma.

Autorka pro svůj kurz zvo|i|a d|e mého názoru více motivující metodu výuky, kdy

nejprve nechá studenty provést vlastní experiment, ten pak mají následně

zdokumentovat, popsat a pokusit se, s vyuŽitím vlastních úvah či třeba informací

na|ezených na internetu, pozorované jevy vysvětlit a odpovědět na doprovodné

otázky' Emai|em odevzdané výs|edky pak autorka jako tutor hodnotí a případně

komentuje' Teprve pak je studujícím poskytnuto autorské řešení a vysvět|ení príncipů

experimentu.

Předk|ádaná práce v ce|kovém rozsahu 145 stran je po formá|ní stránce

č|eněna vhodným způsobem, je srozumite|ně a přeh|edně vypracovaná a doplněná

obrazovou dokumentací, graý a tabu|kami. Teoretická část shrnuje současný stav

v ob|asti distančního vzdě|ávání. Praktická pak popisuje v|astní tvorbu a způsob

hodnocení samotného ,,Kurzu praktické a|chymie.., její součástí je také při|oŽené CD
s kopií obsahu kurzu s autorským řešením tak jak by|o vystaveno na serveru. Do

experimentá|ní části pak autorka zařadi|a obsah 19 |ekcí zadávaných studujícím

doplněných o její komentář, podrobné vysvět|ení s obrázky a ukázky studentských

řešení.

Autorské řešení pub|ikované na cD obsahuje vhodnou formou podané

vysvět|ení pozorovaných jevů a také odpovědi na doplňující otázky, vše je
doprovázené řadou obrázků a strukturních vzorců. PřestoŽe kurz není vytvořen pro

chemicky zaměřené studenty jsou jednot|ivé experimenty popsány a h|avně jejich

mechanismy interpretovány způsobem, kteý uspokojí i chemika odborného.

obzv|áště k|adně hodnotím právě odbornou stránku popisu a vysvět|ení všech dějů

v experimentech pozorovaných.



/
K práci mám následující připomínky a dotazy:

1. Na začátek práce doporučuji zařadit seznam vysvět|ivek neobvyk|ých či ještě ne

zce|a zavedených pojmů a názvŮ pouŽitých v práci např. ,,mud|ovská ško|a..,

cha|uzík, mentor, tutor... .

2, Na str. 12 na konci 3 odstavce je pravděpodobně chyba v citaci, domnívám se Že

místo citace (a) má byt citace číslo (5)?

3. str. 78: Cu2* oxidu je Že|ezo v si|ně kyse|ém prostředí na Fe2*, jak by jste vysvět|i|a

Žlutohnědý záka|, kteý |ze při tomto něko|ika hodinovém experimentu pozorovat?

4. str' 96: Fyzio|ogický roztok by mě| obsahovat 0,9 % NaC| (ko|em 30Á NaC| je v

dnešní mořské vodě)!

5. Doporučuji konzistentní pouŽívání psaní s|ov která mají více moŽností zápisu:

kurs x kurz, amy|áza x amylasa.

6. Z mého poh|edu mezi Chemiká|ie patří nejen chemicky čisté |átky a|e i ne zce|a

definované směsi či přírodní materiá| obsahující |átky účastnící se reakce (např'

mýd|o, ovocné št'ávy, čaj ...)' domnívám se Že tato kategorie je vhodnější neŽ

řazení mezi Pomůckv.

7, MůŽete vysvět|it význam pojmu ,,b|ended |earning..?

8. Jakým způsobem by jste získávala vhodné studenty (rek|ama) pro váš kurz kdyby

neby| veden v rámci Soukromé školy čar akouze|?

9. MůŽete na zák|adě Vašich zkušeností jiŽ po krátké době studentova studia (1-2

|ekce) odhadnout zda studium úspěšně dokončí (např. souvis|ost mezi počtem

bodů z 1-2|ekce a úspěšným dokončením studia)? Pak|iŽe ano jaký by byl typický

profil (charakteristika) takového studujícího? A jaký toho neÚspěšného?

Uvedené připomínky nijak nesniŽují ce|kově vysokou kva|ity předk|ádané práce,

ta d|e mého názoru sp|ňuje veškeré poŽadavky k|adené na práqe tohoto typu. Proto ji

doporučuji k obhajobě a hodnotím jijako ve|mi kva|itní. 
í z \

V Praze,0.6. 2006 RNDr. Vác|av Martínek, PhD.


