
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče: Lukáš Wilhelm   
 
Název práce: Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte jednu z možností) 

1. Rozsah práce a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru práce a významu jednotlivých částí 

x 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 

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 

x 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 

Bakalářská práce Lukáše Wilhelma zaujímá od titulní strany po seznam citovaných zdrojů 50 stran, 

k tomu 10 stran příloh. Práce má poněkud zavádějící název „Výuka chemie v nižších ročnících 

nižšího gymnázia v ČR“, jako by napovídala, že bude zjišťována výuka např. v primě a sekundě 

osmiletého gymnázia, přitom jde převážně o zjišťování statu quo na celém nižším osmiletém 



gymnáziu. Cílem autora však bylo zjistit, jak se učební plán osmiletých gymnázií liší od základních 

škol pro případ zavádění předmětu chemie do výuky všeobecných předmětů. Vycházel totiž 

z obecného tvrzení, že chemie se na základních školách nejčastěji začíná vyučovat od 8. ročníku, 

zatímco na osmiletých gymnázií již od sekundy (ekvivalent 7. třídy ZŠ). L. Wilhelm tak na základě 

analýzy školních vzdělávacích programů porovnával rozsah výuky chemie na těchto typech škol, 

sledoval také obsah výuky, který porovnával s rozsahem stanoveným v RVP ZV. Součástí práce byl 

i popis několika učebnic a diskuse jejich použití při výuce chemie mladších žáků, a dotazník pro 

učitele týkající se výuky chemie žáků staršího školního věku. 

L. Wilhelm prokázal v této práci píli a trpělivost při zpracovávání. Pro práci typu bakalářská se mi 

jeví stanovení a řešení cílů jako nadbytečně široké a tím pádem metodologicky nevyužité, navíc 

obsahující několik faktických chyb. Autor v teoretické části nejprve popisuje školský systém v ČR, 

RVP ZV (stručně i ŠVP obecně), dále stručně charakterizuje zařazení výuky chemie v několika 

dalších zemích (Estonsko, Finsko, Německo, Austrálie, Švýcarsko, Rakousko), aby mohl porovnat 

časovou dotaci chemie v RVP ZV s jinými zeměmi. Dále se v kapitole 1.5 věnuje kognitivní 

připravenosti žáků v kontextu výuky chemie. Kapitola 1.6 popisuje šest učebnic vydaných v letech 

1982 až 2019 a kapitola 1.7 tři nejpoužívanější učebnice pro výuku chemie na ZŠ a víceletých 

gymnáziích. Praktická část obsahuje popis metodologie (příliš stručný, viz dále), popis výsledků 

analýzy ŠVP víceletých gymnázií, vybraných ZŠ a vybraných čtyřletých gymnázií s ohledem na 

výuku chemie. Další kapitola praktické části je věnována rešerši/analýze obsahu učiva chemie 

v ŠVP osmiletých gymnázií a následují výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování 

přístupu učitelů chemie k výuce mladších žáků. 

Práce po metodologické stránce využívá několik metod: analýza dokumentů a dotazník (viz otázka 

č. 1), které jsou však v kapitole 2.1 Metodika práce (s. 26) nedostatečně popsány, čímž se snižuje 

jejich důvěryhodnost. 

 K bodu 1 – rozsah práce a její členění: práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a 

praktickou, ovšem v praktické části postrádám detailnější popis postupu práce a analyzovaného 

vzorku dokumentů, stejně tak vzorek učitelů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. V praktické 

části nejsou výsledky práce a stručná diskuse nadepsány, konkrétní výsledky jsou v rámci 

jednotlivých podkapitol 2.2 Rozsah výuky chemie a 2.3 Tématický obsah výuky chemie (zde jako 

kap 2.3.2 výsledky dotazníkového šetření). Druhá zmíněná kapitola se věnuje analýze obsahu 

vyučovaného předmětu chemie, jak je vypracován v jednotlivých ŠVP. Bohužel, tato kapitola není 

analýzou, ale jen povrchním shrnutím. Nejsou skutečně porovnány ŠVP s RVP ZV, jen v příloze 

nalezneme u seznamu škol osmiletých gymnázií poslední sloupec, který podle neznámého kritéria 

(okometricky?) konstatuje, zda je ŠVP pro předmět chemie vypracován podle ŠVP nebo obsahuje i 

témata nad rámec RVP ZV. Porovnáním s RVP ZV bylo odhaleno, že 20 gymnázií stanovuje v ŠVP 

pro chemii i mimokurikulární témata a prvky, a vzápětí je stručně popsáno 15 ŠVP (proč ne 20?). 

Podobně nerozumím kapitole 1.6 v teoretické části, kde jsou popsány Současné učebnice pro výuku 



chemie v prvních dvou ročnících osmiletého gymnázia: z šesti učebnic je pouze jedna vydaná po 

roce 2000 (Bárta (2019). Chemické prvky kolem nás.), přičemž všechny předešlé učebnice byly 

vydány v době, kdy byla osmiletá základní škola, a tím pádem chemie se začínala vyučovat v 7. 

ročníku, tedy časová dotace byla stejná (7. a 8. ročník) jako později v devítileté základní škole 

(povinný 9. ročník od školního roku 1996/1997), kde je začátek výuky chemie nejčastěji až 

v osmém ročníku (to navíc dokládají i výsledky této práce). 

 Bod 2: Odborná správnost – práce obsahuje několik chyb: např. neexistuje Národní program 

vzdělávání zmiňovaný na s. 11 jako jeden z kurikulárních dokumentů; rámcový učební plán 

obsahuje minimální časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti, nikoli pro jednotlivé předměty 

(s. 12), navíc, pro oblast Člověk a příroda je dosud stále povinných minimálně 21 hodin a ne 20 

hodin, jak je uvedeno na s. 12 níže; s. 13: RVP ZV nemá očekávané výstupy vázané na ročníky, 

pouze na vzdělávací oblast; estonské kurikulum pro základní vzdělávání má stanoveny 4 hod týdně 

výuky chemie pro základní vzdělávání celkově, ne jednotlivě pro 8. a 9. ročník (tedy nemá 

dvojnásobek hodinové dotace na předmět v porovnání s ČR); u popisu australského kurikula se 

vyskytuje protimluv: na s. 16 je napsáno, že australský systém výuky je oproti českému zcela 

odlišný, ovšem na s. 18 je v tabulce zapsáno (a pod ní i doslovně napsáno), že po obsahové stránce 

se učivo nijak významně neliší; s. 28-29 obsahuje chybu v údajích (viz otázka č. 2); s. 30 – první 

odstavec napsáno, že výuka od tercie probíhá na 38 % sledovaných škol (x na předchozí straně 

uveden údaj 32 %), s. 30 druhý odstavec – chybně vypočítaná procenta - 59 osmiletých gymnázií 

z 210 (28 %) učí chemii až do posledního ročníku, ale v koláčovém grafu je uvedeno 29 % (19 % + 

10 %), s. 30 předposlední odstavec – uvedeno 25 % všech osmiletých gymnázií, kde se vyučuje 

chemie do posledního ročníku (z výše uvedeného by to mělo být 28 nebo 29 %). S. 30 končí 

rozporuplným tvrzením: „Z těchto dat lze vyvodit, že u většiny osmiletých gymnázií nedochází k 

zařazení chemie do jejich ŠVP kvůli možnosti věnovat jí více času, oproti základním školám a 

čtyřletým gymnáziím, a umožnění žákům hlubšího porozumění  učivu, ale dochází pouze k 

posunutí výuky do sekundy a ukončení její výuky o rok dříve, tedy v septimě.“ - v rozporu 

s výsledky uvedenými o dvě strany dříve, tedy že 78 % čtyřletých gymnázií končí s výukou chemie 

také nejčastěji ve třetím ročníku. S. 32: pro výpočet váženého průměru se použilo číslo 34 jako 

počet týdnů výuky ve školním roce, ale ve školách se počítá s 35 týdny výuky na školní rok. 

 Bod 3: Uvedení použitých literárních a j. zdrojů – práce obsahuje 65 (ne vždy citovaných) 

zdrojů, z toho 20 internetových odkazů na gymnázia a jejich ŠVP. Dvacet uvedených ŠVP 

gymnázií je však necelá desetina celkového počtu ŠVP, které byly podrobeny analýze. V tomto 

případě bych velmi doporučila zdroje rozdělit na primární (tedy ty, které pak byly analyzovány) a 

sekundární – vše ostatní. Nadto, citace webových stránek neobsahují údaj o datu přístupu na 

stránku. Umísťování citací v textu je také nejednotné, někdy nesprávné (u škol někdy citace až ke 

konci odstavce, kdy už se jedná o vyvozování, a ne informaci ze samotného zdroje). Odkazy na 

přílohy nejsou v textu řazeny chronologicky, anebo např. odkaz na přílohu rozesílaného dotazníku 



v textu chybí. 

Bod 4: Jazyk práce – práce je sepsána bez výraznějších pravopisných chyb, ovšem výsledky 

jsou místy popisovány nesrozumitelně, až dojde k zanesení chyby (viz výše). 

 Bod 5: Formální a grafická úroveň práce – velmi dobrá úroveň, překlepy se nacházejí 

minimálně a častěji v příloze, např. u seznamu škol (často uváděno pouze město místo celého názvu 

školy). Při zpracování grafů doporučuji uvážit, jaký typ je vhodný pro zobrazení výsledků a 

případně zda je graf pro daný typ výsledků vůbec vhodný (viz např. koláčový graf na s. 29 pro dvě 

odpovědi, koláčový graf ano/ne na s. 41). Schemata u výsledků dotazníkového šetření nemají 

popsanou osu četnosti výsledků, navíc je někdy uvedena četnost na horizontální a jindy na 

vertikální ose. 

Dotazy k obhajobě  

1. Popište konkrétněji metodologický postup, např. v případě analýzy dokumentů, jak jste 
získával kurikulární dokumenty zahraničních zemí a jak jste pracoval s verzí v národních 
jazycích. 1b Jak se získaly ŠVP sledovaných škol (např. Gymnázium Kadaň, Gymnázium 
Rýmařov zřejmě nemá na stránkách školy ŠVP), jak byl prováděn náhodný výběr v případě 
základních škol a čtyřletých gymnázií? V jaké podobě byl distribuován dotazník? 

2. Vysvětlete výsledky kap. 2.2.2 Rozsah výuky chemie na vybraných čtyřletých gymnáziích (s. 
28-29). Z vybraných 32 gymnázií jich 27 vyučuje chemii do třetího ročníku, tzn. 84 %, načež 
je řečeno, že 19 % chemii vyučuje i ve čtvrtém ročníku, což by bylo šest škol ze 32 
(nesrovnalost: pak by vycházel celkový počet 33 škol). 

3. Jak rozumět tříhodinové týdenní dotaci pro předmět chemie u některých škol? Z popisu 
výsledků nevyplynulo, že by obsah učiv byl u této skupiny škol podrobnější. 

4. U stručného popisu kurikulárních dokumentů jiných zemí jsou popsány cíle vzdělávání (spíše 
pro chemii než cíle vzdělávání obecně). Jaké jsou cíle vzdělávání u nás, v ČR? 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu JE / NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
Stanovisko k výsledku automatické anti-plagiátorské kontroly práce dle SIS:  

 Celkové procento podobnosti: 6 % 

 Počet slov v nejdelším úseku podobnosti: 18 

 Slovní komentář ke stavu kontroly programem Turnitin ze SIS (byla nalezena významná shoda 

v části úvod, výsledky, diskuse či závěr?): Kontrola provedena a shoda je minimální, např. ve 

formulaci poděkování a citaci zdrojů. 

 

 Jedná se podle Vás o PRÁCI ORIGINÁLNÍ / PLAGIÁT (zakroužkujte) - v případě 

podezření, že posuzovaná práce je plagiát, prosím zdůvodněte 
 
 
Celkový návrh 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně/velmi dobře 
 
 
Datum vypracování posudku: 9. 7. 2021 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (dle SIS): Eva Stratilová Urválková 


