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Práce je literární rešerŠí. X Práce obsahuie vlastní vÝsledkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em BP by|o ana|yzovat učivo středoško|ské bio|ogie se zaměřením na zvo|ený
obor - fyzio|ogii rost|in. Provést zhodnocení didaktické a obsahové vybavenosti
vybraných učebnic bio|ogie pro Střední ško|y a vytipovat vhodný tematický okruh
učiva pro vytvoření mu|timediá|ního výukového programu, jehoŽ součástí budou
mode|ové úlohv.
Struktura (členění) práce:
Práce je rozč|eněna do kapito|, které na sebe |ogicky navazují a vytvářejí zák|adnÍ
rámec řešené prob|ematiky. Autorka pouŽila především kvaIitativnÍch metod
pedagogického výzkumu (analýza učiva fyzio|ogie rost|in v učebnicích určených pro
střední ško|y) a dosaŽené výs|edky odpovídajícím způsobem s|ovně interpretova|a.
Podrobněji se věnova|a tématu ,,Pohyby rost|in... Z provedené ana|ýzy pak vycháze|a
při výběru vhodných bio|ogických oborů a témat pro vytvoření mu|timediá|ního
vzdě|ávacího programu.
Práce má interdiscip|inární charakter (bio|ogie, oborová didaktika a lKT).
.Isou použité literární zclroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z|iterárních zdrojů?
P.i zpracování tématu vyuŽi|a autorka re|evantních literárních pramenů (tištěných,
e|ektron ických). P ouŽitá | iteratu ra ie od povíd ai ícím způsobem citová na.
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
DosaŽené výs|edky jsou v práci diskutovány. Autorka prokáza|a kreativní přístup ke
zpracování tématu a kritické zhodnocení středoško|ských učebnic je dop|něno také
návrhv na úpravv obsahu a poimové neiednotnosti.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce má ve|mi dobrou grafickou úroveň v tištěné i e|ektronické podobě , Yyuživá
širšího spektra parametrů grafické prezentace - obrázky, fotografie, grafy, tabu|ky.
Její součástíje po stránce obsahové i technické zdaři|é DVD.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle baka|ářské práce by|y spIněny. StěŽejním výstupem je e|ektronická pomůcka
(DVD) pro výuku bio|ogie na SŠ.
Autorka prokáza|a schopnost samostatného zpracován í zada ného tématu.
DosaŽené výs|edky jsou vyuŽite|né v bio|ogickém vzdě|ávání a přispě|y k rozšíření
nabídky učebních pomůcek

otázky a připomínky školitele:
Která da|ší bioloqická témata by bv|a vhodná pro mu|timediá|ní výukový proqram?



r.i*'t' hodnocení školite|e

íborně ! velmi dopry nerryhověl(a
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