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PředloŽená diplomová práce byla vypracována na KUDCH PřF

UK v Praze v pruběhu

let 2003 - 2006. Je noým, neobvykle zajimaým příspěvkem ke konkretizaci cílů

stanovených riímcovými vzdělávacími programy pro vzdělávací oblast Človck a příroda, a to
především ve formě výuky pro integrovaný obsah uěiva v předmětu chemie a jejího místa
v kďdodenním Životě. Výběr cílůa zaměřeni této diplomové práce byl motivován podporou
přirozené zvídavosti a zýšenímzájmu studentů o chemické praktické problémy ajevy.
Diplomová práce představuje celkem 146 stran textu včetně seznamu 40 titulů
citované literatury a internetových odkazů. Práce je přehledně rozěleněna do ětyř kapitol +
úvodu azávéru, po formální i obsahové striínce velmi pečlivě zpracovaná.
V úvodníteoretické ěásti práce autorka seznamuje ětenaře s formou, smyslem a
metodikou distaněního vzdě|áváni v současnépodobě obecně a se zásadami tvorby, funkce a
hodnocením distaněních kurzů v rámci vzdé|ávací instituce. Teoreticky vychéní z obecných
zásad a poŽadavků kladených na distanění vzděláváni, vyjádÍených ve studiích tutoru DiV
Z|áma|ové H., Brdičky B. i pedagogů Skalkové J., Hunterové M. a dalších.
V experimentální části autorka popisuje podrobně zadéni, obsah a úkoly každéz |9
lekcí, uvádí potřebné chemikálie a pomůcky, každou lekci doplňuje několika ukázkami
autorských řešenía vlastními či studentskými fotografiemi výsledků experimentální ěinnosti
studentů. Podrobné návody kpokusům pro studenty jsou uvedeny na webových stránkách
kurzu i na přiloŽeném CD, stejně jako souhrny a vysvětlení kaŽdé z |ekcí pro studenty. Pro
dokumentaci je jedno podrobné a kompletní vysvětlení v práci uvedeno u 4. lekce nazvané
Amylum. Zave|ice cenná pokládrím právě přiložená studentská řešení úkolů,včetně vlastních
vyjádření studentů a vysvětlení pozorovaných dějů, fotodokumentace a často vlastních návrhů
pro aplikaci předkláQných nrímětů (např. e|ektro|ýza ,,ovocné hodiny.., větrný mlýnek
z brambor v lekci 9, _ Žahavec nebo oddělování barviv v lekci 6 apod.)
V kapitole Hodnocení a diskuse se autorka pokusila vyhodnotit zrea|izované části
svého kurzu,jednak nazák|aďě výsledků studentské pololetní ankety,jednak svého hodnocení
výsledků studentských řešení a jednak srovniáním při aplikaci jedné z|ekci do prezenční
gymnaziáLní výuky (autorka v roce 2005 vyrěovala na gymnáziu PORG). Anketní výsledky
přinesly vesměs lepšíohodnocení studentů kurzu, neŽ odpovídá pruměru hodnocení studentů
získanému v celoškolníchanketách vzdě|ávací instituce (tj. internetové komunity Soukromé
školy Čar a kouzel). Veškerá data získaná od svých studentů autorka vyhodnotila a přehledně
předložila v tabulkách a grafech. Na závěr ankety připojila ještě krátký vědomostní test,
kteým si ověřila schopnost studentů pouŽít získanévědomosti a dovednosti k řešení
problémůpo absolvování příslušných lekcí. Z výsledků tohoto testu vyplynulo, že i po
odbomé stránce byl kurz pro studenty prospěšným. Ze závěriu hodnocení práce vkurzu mj.
vyplynulo, že pro příštíročníkrea|izace distaněního kurzu bude nezbytné pŤizpůsobit a
zpřístupnit studium Žákům tak, aby byli schopni plnit předkládané úkoly v čase, kteý je pro
ně optimální a dóstačující,nebot'mnohé znich mrzí' pokud museli znedostatku času tuto
zábavnou formu studia přerušit nebo ukončit v důsledku vytiženísvými pracovními
povinnostmi.

K práci miím jenom drobnou připomínku k některým ojedinělým jazykovým
nepřesnostem, vzniklým zřejmě při přepisu diplomové práce. Týo drobnosti rozhodně nijak
nesniŽují vysokou úroveň a kvalitu předloŽené diplomové práce a byly s autorkou
prodiskutovany.

Nakonec bych chtěla zď:ůraznit obrovské nadšení paní Hany Bóhmové pro

pedagogickou práci, o čemŽ svědčítéžfakt, že poté, co si ujasnila tématickézatnětení a cíle
své DP, pracovala velice samostatně a zodpovědně, naváuala na experimentální nadšenía
esprit svého původníhoškolitele doc. Jana Sejbala.
Autorka naplnila všestranně zamýš|ený cíl své DP, která svým rozsahem i způsobem
zpracování svědčío vyzrá|ém přístupu, odbomé i pedagogické způsobilosti studentky.
Na zakladě výsledků anketního hodnocení od studentů i hodnocení účinnostia uplatnění
distančního kurzu ve výuce doporučuji rozvijet tuto formu práce na našem pracovišti a
doufám' Že autorka bude v kurzu úspěšněpokraěovat. Zajimavé ukázky zDP, zvl. pracovní
návody ajejich studentská řešeníbudou téžpublikovány.
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