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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah RP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru RP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují obtížně 
srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Mgr. Jan Břížďala vypracoval na Katedře učitelství a didaktiky chemie PřF UK rigorózní práci s 

názvem „Aplikované experimenty s využitím měřicích přístrojů pro výuku analytické chemie na 
středních školách“. Předkládaná práce má rozsah 80 stran, odkazuje na 59 bibliografických položek 
a obsahuje přílohou „Příručku“ - sbírku 10 aplikovaných úloh, včetně úvodních textů, testů a 
autorských řešení, čítající celkem 100 stran. 

Obsah práce netřeba rozsáhle komentovat. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe 
vhodně navazují. Cíle práce jsou jasně definovány a evidentně splněny. V úvodní části práce je 
diskutována problematika výuky analytické chemie na základních, středních a vysokých školách ve 
vztahu ke kurikulárním dokumentům a dostupnost tištěných či elektronických materiálů pro výuku 
analytické chemie. Oceňuji provedení dotazníkového průzkumu a rozhovorů se SŠ pedagogy. Dle 
mého názoru autor vyvinul velké množství úsilí při tvorbě Příručky jako pomůcky pro SŠ 
pedagogy. Vypracovanou rigorózní prací autor prokázal schopnost orientovat se v aktuální 
problematice výuky moderní analytické chemie.   

K práci (zejména k její příloze) mám několik připomínek, které jsou projevem mého zájmu o 
danou problematiku a nikterak nesnižují kvalitu předkládané rigorózní práce. 
     Příručka, která je nedílnou součástí práce a je plánováno její vydání a rozeslání jako podpora SŠ 
pedagogům, bych doporučil před vydáním konzultovat s odborníky na analytickou chemii. A 
protože více očí více vidí, věřím, že jejich cenné připomínky by ještě více zvýšily kvalitu této 
publikace a odstranily by zbývající nejasné části textu či jen překlepů nebo nepozorností. Namátkou 
uvádím několik příkladů:  
- v úvodní části bych alespoň zevrubně zmínil význam separačních, elektroanalytických a 
spektrometrických instrumentálních metod v chemické analýze. Přeci jen to jsou jedny 
z nejvýznamnějších pilířů, na nichž stojí moderní analytická chemie.  
- str. 9 – UV záření obvykle začíná na 10 nm, vlnová délka 1 nm již spadá do RTG záření. 
- str. 10 – místo Rozptylu bych raději uvedl Rozpětí a z něj snadno vypočitatelné intervaly 
spolehlivosti a směrodatné odchylky. Uvedený vztah je sice správný, nicméně obvyklé množství 
naměřených analytických výsledků spíše vybízí k využití statisticky jednodušších vztahů (viz např. 
citace 41 a v ní statistické zpracování výsledků).  
- str. 12 – upřesnil bych, ve kterých případech je vhodné požitou chemikálií odstranit vyvoláním 
zvracení a ve kterých ne (jedy vs. žíraviny).  
- str. 32 – jednotně v rámci této práce by mělo být psáno µL namísto uvedeného µl, nicméně 
nechávám k diskuzi, zda spíše nepoužívat pro vyjádření objemu malé „l“. Jednotky psané s velkým 
písmenem jsou pojmenované po známých osobnostech, pan Litr zřejmě neexistoval nebo o něm 
nikdo neví – prosím o krátkou diskuzi.  
- str. 34 – vzorec NaOH nesmí být rozdělen na dva řádky. 
- str. 63 (2. věta) - Na2S2O3 je chybně nazván jako disiřičitan sodný 
- str. 72/74 – nejednotnost v názvosloví (isopropanol x izopropylalkohol) 
- str. 72 – domnívám se, že pojem „retenční faktor Rf“ je zde uveden chybně. Jednak by bylo 
vhodné např. v úvodní části vysvětlit, co tento faktor znamená a jak se vypočítá, jednak se obecně 
používá pro vyhodnocení separace látek v TLC chromatografii pojem „retardační faktor“ 
- str. 72 př. 7 – vzhledem k absenci vysvětlení způsobu vyhodnocení mi přijde zadání poněkud 
matoucí.  
- str. 81 – hodnota faktoru odměrného roztoku se obvykle udává na čtyři desetinná místa, tedy např. 
0,9876 
- str. 86 př. 1, výběr odpovědí 2 a = 2 c, správně jsou tedy obě varianty. 
- str. 98 př. 1, první věta drobná nesrovnalost (asi chybí slovo) 
- str. 99. Hmotnost propanolu (chybí jednotky výsledku) …. prosím o komentář uvedeného 
vztahu m=5/4 x 60 c.V …. (obdobně str. 96 výpočet hmotnosti NaClO – proč se nevychází z údajů 
zjištěných experimentálně, tedy z koncentrace a ze spotřebovaného objemu odměrného roztoku 
thiosíranu sodného?). 
- bylo by vhodné do práce dodat periodickou tabulku prvků či jenom seznam relativních atomových 



hmotností jednotlivých prvků pro snazší výpočty. 
 
Na závěr mi dovolte osobní zhodnocení. Práci jsem si přečetl s nadšení, neboť ze své pozice, kdy 

částečně pracuji se SŠ pedagogy, pociťuji absenci takové příručky, jaká je přílohou této rigorózní 
práce. Zavádění moderních měřicích přístrojů do výuky chemie (nejen analytické) považuji 
významný počin, i když se tak děje z různých důvodů pozvolným tempem. Tvorbu různých 
podpůrných materiálů vidím jako stěžejní část procesu pozvolného zavádění a jsem vždy velmi rád, 
když obdobné kvalitní podpůrné materiály vzniknou a jsou k dispozici SŠ pedagogům.  

  
Závěrem mi dovolte konstatovat, že rigorózní práce Mgr. Jana Břížďali dle mého názoru splňuje 

všechny nároky kladené na tento typ prací a doporučuji ji proto k obhajobě.  
 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Přikláníte se k některé z uvedených variant (A, B) rozšíření výuky analytické chemie na SŠ a 
jaké mají dle Vašeho názoru obě varianty pozitiva a negativa?  
A – zařazení samostatného celku / kapitoly „Analytická chemie“ 
B – vyzdvižení a rozšíření analytických aspektů při výuce tematicky podobných celků, např. 
během výuky anorganické chemie – důraz na důkazové reakce iontů).  
 
2. Čím si vysvětlujete nízkou návratnost dotazníkových šetření?  
 
3. Domníváte se, že by zájem o využívání měřicích přístrojů na SŠ podpořily vhodné kurzy pro SŠ 
pedagogy, při nichž by se pod vedením odborníků naučili snadno s těmito přístroji pracovat? 
Probíhají takové kurzy? Pokud ano, jaká je zpětná vazba proškolených pedagogů?  
 
4. Z Vašich dotazníkových šetření jste získal poměrně aktuální přehled o využití měřicích přístrojů 
ve výuce na středních školách. Neporovnával jste ze zájmu tuto situaci na zahraničních školách 
obdobného zaměření?  
 
5. Plánujete pokračovat v přípravě podpůrných materiálů pro výuku analytické chemie na SŠ?  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 Opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace: prospěl 
 
Datum vypracování posudku: V Praze, 15.5.2018 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 
 


