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Práce obsahuie v|astní výs|edk
ďIle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
H|avnÍrn cí|em práce by|a tvorba vzdělávacího programu zaměřeného na fyziologii
rost|in s vyuŽitím mu|timédií. Dí|čímicí|y by|o vybrání vhodného tematického ceIku
_-|o!ypy!g!b-.
b o]og ické ho- u.čiva a rozp racová n í vyb ra né ho tétlq1u
Struktura (č|enění)práce:
Práce obsahuje úvodnÍ část, v níŽ autorka ana|yzova|a za(azení tématu fyziologie
rostlin ve stávajících i připravovaných kuriku|árních dokumentech. Dále je kapitola
obsahujícíhodnocení obsahové a didaktické vybavenosti vybraných středoško|ských
učebnic' V dalšíčásti autorka porovnává téma Pohyby rost|in Ve vybraných
učebnicích.StěŽeiní částípráce je kapito|a nazvaná Mode|ový přÍk|ad mu|timediáiní
podpory výuky bio|ogie na tématu Pohyby rostlin' Kapito|a je doplněna výukovým
programem na CD. Na závěr jsou kapitoly DosaŽené výs|edky a diskuse a Přehled
i

jsou pouz'te literárňl zdro1e oostateer'e

t'ou v praci šbia"ne citovanyz
"
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerširelevantní údaje z Iiterárních zdrojů?
PouŽité informační zdroje povaŽuji za re|evantní, pouze bych doporuči|a důsledněiší
přístup k citacím a prostudovat da|šízdroje, např. časopis Bio|ogie, cnernit,
výukovÉ rugg|qrn),'
moŽné na|ézt da|šínámět
Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Ačkoliv je práce ve|mi zdařl|á, je v kapito|e DosaŽené výs|edky a diskuse spíše
sh1ntiltSlLUp1qqe . Mnoho výsledků je diskutováno již v předchozím textu"
Formá|nÍ Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, 1azyková úro-veň)
Grafická úroveň práce (jak tištěné,tak e|ektronické části) je dobrá. Č|eněníje
přeh|edné. Pouze ve výukovém programu bych doporučila méně textu na jednorn
snímku, přÍpadně text strukturovat.
Sp|něni cí|ůpráce a ce|kové hodnoceni:
Cíle baka|ářské práce povaŽuji za sp|něné, stejně jako poŽadavky k|adené na
baka|ářskou práci. Autorka prokáza|a znalost prob|ematiky oboru i didaktiky :bor'.'
didaktické opory a pomůcek.
Ce|kově ie práce zaiímayá a originá|ní'
otázky a připominky oponenta:
Je třeba upravit Iiterární zdroje, aby odpovídaly pub|ikacím citovaným v textu
Zajima|o by mě' proč si autorka do své srovnávaci ana|ýzy vybra|a jen dvě
uvedené učebnice a ne učebnici autorů Je|ínka a Zicháčka (2002), kterou pak
pouŽivá ve výukovém programu?
Bude autorka výukový progiam dá|e zpracovávat a rozšiřovat v rámci dip|omové
áce?
Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
velmi dobře
Podpis ŠkoIiteIe/oponenta
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