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1. Spolupráce uchazeče/ky se školitelkou  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1 

c) Při sepisování práce 1 

  

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Předkládaná práce se zabývá tématem trávení z pohledu středoškolské výuky chemie i biologie. 

Přestože se jedná o téma mezipředmětové, na českých školách gymnaziálního typu je vyučováno 

sice v obou předmětech avšak odděleně. Autor práce na tuto skutečnost reaguje tvorbou takových 

vzdělávacích pomůcek, které nejenže téma předkládají mezioborově, ale též s důrazem na využití 

vizualizačních prvků. 

Práce je rozsahu 92 stran textu včetně citovaných použitých zdrojů. K diplomové práci jsou 

vytvořeny 3 strany tištěných příloh, dále je přiložena elektronická příloha obsahující data získaná 

z dotazníkového šetření v souboru Microsoft Excel a výukovou animaci ve formátu html a swf. 

 

Práce je rozdělena na dva na sebe navazující úseky – teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část nejprve definuje opěrné pojmy práce – mezioborovost, vizualizaci a vizualizační 

prostředky, dynamické animace a dotazníkové šetření a shrnuje výsledky rešerše dostupných 

českých i zahraničních materiálů, které se těmito pojmy zabývaly. Následuje rešerše vybraných 

videí a animací, které se týkají tématu trávení. Z výsledků byly vyvozeny závěry, které autor 

aplikoval při tvorbě vzdělávacích materiálů. 

Praktická část práce nejprve představuje výsledky dotazníkového šetření, které odhalilo, že dle 

dotázaných učitelů je téma trávení nedostatečně zpracováno v učenicích chemie. V obou 

předmětech (chemie i biologie) je tématu věnováno poměrně hodně vyučovacích hodin (cca 4 

vyučovací hodiny v každém z předmětů). Téma je pro žáky i učitele atraktivní a důležitými faktory 

při výuce tématu trávení je názornost, mezioborovost a propojení s každodenním životem.  

Druhá část praktické části je věnována nově vytvořeným vzdělávacím materiálům. Stěžejním 

materiálem jsou výukové animace, které byly vytvořeny v animačním programu Adobe Flash CS6 

Professional s podporou programovacího jazyka ActionScript 2.0. Nejprve bylo nutné, aby se autor 

práce naučil s tímto animačním programem pracovat, malovat v něm, animovat a vkládat tzv. 

skripty, které umožňují animaci „ovládat“ a činit ji tím interaktivní. To se autorovi práce podařilo a 

výsledkem jeho tvorby je animace, do níž bylo vnořeno celkem 26 dílčích na sebe navazujících 



interaktivních animací. Animace provádí uživatele (učitele/žáka) lidským tělem – resp. jeho trávicí 

soustavou, předkládají anatomii trávicí soustavy a na molekulární úrovni seznamují s procesy 

trávení, ke kterým dochází v různých oddílech trávicí soustavy. 

K animaci byl sepsán manuál, který je určen pro učitele a shrnuje základní charakteristiky a aspekty 

ovládání výukové animace. K animacím byl též sepsán studijní text, který je primárně určen pro 

učitele, a který shrnuje informace k tématu trávení, jež se vyskytují ve středoškolských a 

vysokoškolských učebnicích chemie a biologie. Cílem nebylo nahradit současné učebnice chemie a 

biologie, ale sepsat kapitolu trávení z chemického i biologické pohledu současně. 

 

Z časových důvodů a vzhledem k celkovému množství zhotovené práce nebyly materiály ověřeny 

v praxi. 

 

Shrnutí: 

Autor si vytýčil sedm na sebe navazujících dílčích cílů, které v průběhu vypracovávání diplomové 

práce splnil. Práce byla zaměřena na mezioborové téma trávení v lidském těle a autor při sepisování 

práce a tvorby vzdělávacích pomůcek prokázal odborné znalosti z oblasti učiva odborné chemie i 

biologie, jejich didaktik a též prokázal dovednosti z oblasti ICT (tvorba dynamických animací). 

Autor k práci přistupoval svědomitým, kreativním a samostatným přístupem. Práce svým 

charakterem splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a vřele ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
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