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1. Samostatnost a aktivita uchazeče 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a databázemi 1 

Během zpracování zadaného tématu 2 

Při sepisování práce 2 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce                       1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče                2 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů                            2 
 

Komentář k výše uvedeným bodům: 

Uchazeč, jehož téma DP navazovalo na práci bakalářskou, se v první fázi DP intenzívně věnoval a 

po prostudování doporučené literatury vytvářel a na gymnáziu, kde působil, také ověřoval 

vytvořené komplexní učební úlohy. Měl jistě snahu se tématu odpovědně věnovat, ale kvůli svému 

časovému zaneprázdnění neměl ve šk. r. 2017-2018 dostatek času na další zpracování práce.  

Spolupráce s uchazečem při zpracování zvoleného tématu byla proto do určité míry nevyrovnaná. 

Zpočátku pracoval velmi intenzívně, pak se práce na delší dobu přerušila, ale poslední půlrok 

znamenal opět intenzívní spolupráci jak v rámci akčního výzkumu, tak při dokončování práce.  

Spolehlivost uchazeče při plnění domluvených úkolů v rámci zpracování diplomové práce byla 

v období intenzívní spolupráce dobrá, při přerušení práce samozřejmě nedostatečná.  

Předložená diplomová práce, jejíž rozsah je 100 stran (80 stran textu + 20 stran příloh), je zaměřena 

na problematiku kvantitativních vztahů v učivu chemie a jejich využití k lepšímu pochopení 

reálných objektů a dějů žáky základních a středních škol. Úvodní teoretickou část práce tvoří 

charakteristika RVP a očekávané výstupy vzhledem ke kvantitativním vztahům v chemii. Dále pak 

charakteristika trvale udržitelného rozvoje, jeho vztahu k výuce chemie a chemickým výpočtům, 

doporučení k tvorbě výpočtových úloh a informace o akčním výzkumu. V praktické části práce a 

také v příloze jsou zařazeny pracovní listy s kvantitativními učebními úlohami, které uchazeč 

vytvořil, a dále pak výsledky jejich pilotování na gymnáziu. Další část je věnována přípravě, 

průběhu a vyhodnocení akčního výzkumu na základní škole a jeho výsledkům.   

 

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