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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

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

X 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 

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

X 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 

 



Předkládaná diplomová práce Jakuba Režňáka má 79 stran, z toho 28 stran zaujímá pět vytvořených 

pracovních listů s tzv. multikomponentními učebními úlohami. Přílohy obsahují dalších sedm 

pracovních listů, které byly v druhé fázi práce použity na základní škole, a dále čtyři dotazníky 

související s pracovními listy. Seznam zdrojů čítá 30 položek, z toho 16 tvoří české a 

zahraniční učebnice. 

Cílem práce bylo Vytvořit soubor multikomponentních úloh s vazbou na realitu, ověření těchto úloh 

na základní škole a gymnáziu a navržení způsobu pro lepší osvojování učiva předloženého v 

těchto úlohách. První část cíle byla splněna, ale v práci postrádám popsaný způsob, jak lépe 

toto učivo osvojovat. V praktické části jsou výsledky z ověřování na gymnáziu (úspěšnost 

jednotlivých úloh a hodnocení úloh žáky) a poté výsledky z ověřování na základní škole. 

Návrh způsobu výuky chybí. Pokud je jím míněna intervence v rámci akčního výzkumu, tak 

ani ta nebyla podrobněji popsána (viz dále). Některé dílčí cíle jsou stanoveny tak, že jejich 

naplnění čtenář těžce hledá: např. k čemu sloužila stručná analýza učebnic z hlediska 

chemických výpočtů, když z nich není žádný závěr pro výběr učiva chemie, které je vhodné 

doplnit o chemické výpočty (cíl 1)?  

Součástí práce je sada několika pracovních listů obsahujících úlohy na chemické výpočty, které 

jsou v kontextu reálného života. Témata jsou vybrána vhodně, ale formulace konkrétních úloh 

je někdy nevhodně složitá (př. Marmeláda, list pro ZŠ) a byť použito na konkrétním reálném 

příkladu, ale s nereálným zadáním (Jakou hmotnost meruněk musíme použít na výrobu jedné 

sklenice marmelády? Nebo s. 89 Uhlí v české energetice: Při odsiřování vzniká v elektrárnách 

ze 64 g oxidu siřičitého 176 g sádrovce). Za velkou chybu pracovních listů považuji to, že 

často jednotlivé úkoly/úlohy na sebe navazují. Ve variantách pro ZŠ dokonce i čtyři úlohy za 

sebou. To se muselo podepsat na úspěšnosti řešení a možná i na snaze další úlohy vůbec řešit. 

Oceňuji, že autor v teoretické části kap. 2.3.2 shrnuje doporučení pro tvorbu úloh využívajících 

chemické výpočty, ale vytvořené úlohy příliš nevyužívají tabulku (3x) či graf (1x), většina úloh 

je tedy založena na slovním popisu. Úlohy také někdy obsahují faktické zadání, které by bylo 

vhodné doplnit zdrojem (např. s. 44 Lidské zdraví – % obsah tkání u mužů a žen, kde dochází 

k metabolismu ethanolu, s. 82 doporučený denní příjem cukru 1 g/1 kg váhy těla). 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

(1+2 rozsah a správnost) Členění: praktická část (nedefinovaná) sestává z kapitol 3 Pracovní listy, 4 

Pilotování pracovních listů a 5 Akční výzkum. Kapitoly 4 a 5 obsahují výsledky ověřování, 

méně už diskusi (dále). 

Největší výtky mám k nejasnému popisu ověřování a akčního výzkumu. Nesouhlasím, že ověřování 

v druhé části je skutečně akčním výzkumem, i když jisté rysy vykazuje – autor si sice ve velmi 

stručné kapitole v rámci teoretické části (s. 24) připravuje obhajobu tvrzením, že každý 

výzkumník si následně tento model upravuje dle potřeb svého výzkumu, ale ani to dle mého 

názoru nestačí pro naplnění základních třech kroků akčního výzkumu, které na téže straně 

zmiňuje (analýza problému, akce, která problém má řešit a reflexe – vyhodnocení výsledků). 

Jakým způsobem byl definován a zjišťován problém u řešení chemických výpočtů žáky? Onou 

akcí se často u pedagogických akčních výzkumů myslí snaha změnit stávající situaci změnou 

učitelova způsobu výuky. Ta sice nastala, ale nevíme, jakým způsobem probíhala a hlavně, 

jestli to má nějaký dopad na učitelovu praxi do budoucna. Akční výzkumy probíhají většinou 

déle než jeden měsíc právě proto, aby byla šance změnit chování/přístup většiny aktérů daného 

prostředí. Autor sice k tomuto závěru dochází, ale to se dalo předpokládat již podle navrženého 

plánu ověřování. V práci bych ocenila schéma ověřování a celkového designu, které by 

usnadnilo se v postupu práce zorientovat, nebo by tento postup měl být součástí popisu 

výsledků. Rovněž není jasně popsán vzorek, nejlépe v samostatné podkapitole, stejně tak není 

jasné, jakým způsobem byly vybrány úlohy k ověřování. 

Ve výsledcích (= kap. 4 a 5) je napsán vždy celkový počet žáků (u akčního výzkumu na ZŠ ani to 

ne), kteří pracovní list vyplňovali, ale nevíme nic o rozložení pohlaví nebo zaměření školy či 

dané třídy, které by mohlo výsledky ovlivnit. U úloh ani u výsledků nelze zjistit, jakým 



způsobem byly jednotlivé úlohy hodnoceny – jak byly rozvrženy body k podúlohám. U 

prvního ověřování, na gymnáziu, měl pracovní list Lidské zdraví (5 stran) průměrnou 

úspěšnost 25 %, Zdroje energie (3 strany) 21 % a Klimatické změny (6 stran) 16,5 %. 

Vzhledem k tomu, že u prvého uvedlo problém s pochopením textu 23 % žáků, u druhého 

53 % a u třetího 50 %, zamyslela bych se také nad způsobem formulace jednotlivých úloh. 

Toto nikde nebylo diskutováno. Pracovní listy by po takovém výsledku měly být znovu 

zhodnoceny, revidovány a nebrány jako ukazatel špatných dovedností žáků. 

Kontrolní testy u ověřování na ZŠ ukázaly, že op měsíční intervenci (procvičování výpočtů) stoupla 

úspěšnost o cca 5 %. To bych ve zhodnocení nepovažovala za pozitivní výsledek a naopak 

bych více reflektovala vyjádření 69 % žáků, že zadání je složité. 

(3 zdroje) Celkově má práce méně citací a občas se vyskytují tvrzení, která by bylo vhodné doložit 

(např. s. 9 úvod: Učivo CHV bývá součástí učebnic, a také učitelé mu věnují značnou 

pozornost. S. 15 Žáci většinou netuší, jaká hmotnost paliv je potřeba pro pokrytí elektrické 

spotřeby jejich domácnosti.) 

(4+5 jazyk) Občasné překlepy, př. s. 22 úlohy doplněni, s. 23 sděluje žákovy, s. 25 v chemických 

výpočtů; s. 29 celkového denní příjmu, s. 30 které se dále zpracovává. 

Zobrazení výsledků by mělo mít popisek Obr., nikoli Graf. Sloupcové grafy obsahují konkrétní 

četnost jen u Grafu 13. 

 

Diplomová práce i přes výhrady splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a přináší řadu 

dobrých námětů k výuce chemických výpočtů na reálných situacích ze života.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Na pracovním listu Zdroje energie vysvětlete, jak byl řešený pracovní list vyhodnocen 

(rozložení bodů). 

2. Vysvětlete, jaké výhody mají na sebe navazující úlohy v pracovních listech oproti těm 

izolovaným? Co lze tímto způsobem zadávání zjistit? 

3. Navrhněte způsob pro lepší osvojování učiva předloženého ve vytvořených úlohách 

(chybějící cíl). 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 12. 9. 2019 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Eva Stratilová Urválková, PhD. 

 


