
Posudek školitele bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Běla Marie Samková 
Název práce: Isomerie ve výuce chemie 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

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 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: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem Isomerie ve vztahu k výuce organické chemie na 

středních školách.   

Práce je rozsahu 67 stran textu včetně citovaných použitých zdrojů. K bakalářské práci je vytvořeno 

12 stran tištěných příloh a dále je přiložena elektronická příloha, která obsahuje výukovou 

prezentaci vytvořenou v programu MS PowerPoint. 

 

Autorka si stanovila 4 dílčí cíle, které v průběhu vypracovávání práce splnila. Prvním cílem bylo 

provést analýzu RVP G a vybraných ŠVP ve vztahu k tématu isomerie. Druhým cílem bylo provést 

podrobnou rešerši již hotových vzdělávacích materiálů – učebnic, videí, prezentací, vybraných 

závěrečných prací, výukových webových portálů a materiálů vytvořených pro zvýšení aktivizace 

žáků během výuky. Třetím a čtvrtým cílem bylo vytvořit nové vzdělávací materiály včetně 

propracované metodiky, jak s novými materiály ve výuce chemie pracovat. Před tvorbou materiálů 

se nejprve autorka seznámila s programy na kreslení a vizualizaci modelů molekul 

ACD/ChemSketch a Discovery Studio Visualiser. Následně vytvořila kolem 70 modelů molekul, 

které byly zakomponovány do vzdělávacích materiálů. Výsledkem je výkladová prezentace 

sestavená v programu MS PowerPoint a náměty na aktivity fixující znalosti isomerie a rozvíjející 

prostorovou představivost. Důraz byl kladen na názornost, na 3D reprezentaci učiva a též na vlastní 

činnost žáků s modely. 

K materiálům byly sepsány didaktické poznámky a bylo navrhnuto konkrétní zařazení vytvořených 

materiálů do výuky chemie na středních školách. 

 

Autorka byla ve všech fázích zpracování bakalářské práce velmi pečlivá, spolehlivá a o dané téma 

projevovala osobitý zájem. Práce je zpracovaná přehledně a čitelně. Všechny předsevzaté cíle byly 

splněny, práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

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

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 21. května 2018 

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS): RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 


