
Posudek školitele bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče: Lukáš Wilhelm  

 

Název práce: Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR  

 

 

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost a spolupráce uchazeče  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1 

c) Při sepisování práce 1 

2. Komunikativnost 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům:  

Práce Lukáše Wilhelma se zabývá aktuální tematikou rozsahu a obsahu výuky chemie na osmiletých 

gymnáziích. Zjištění práce jsou zajímavá a originální a tvoří velmi dobré východisko pro 

pokračování práce. Jak hodnocení výše napovídá, Lukáš Wilhelm přistupoval ke zpracování 

práce s mimořádným zaujetím a velmi zodpovědně, což je na výsledné podobě práce patrné. 

Svým rozsahem se tak v určitých aspektech práce Lukáše Wilhelma blíží práci diplomové, 

přičemž obsahuje množství originálních výsledků. Lukáš Wilhelm byl při zpracování práce vždy 

mimořádně aktivní, často přicházel s vlastními nápady ke zpracování práce, pravidelně a 

iniciativně práci konzultoval se svým vedoucím práce a rovněž prokázal schopnost kvalitní a 

podložené reflexe vycházející z konzultací, kdy trpělivě implementoval do práce podněty od 

svého školitele, což mj. také vedlo k rozšíření práce nad původně uvažovanou mez. I přes 

panující situaci v době pandemie způsobené nemocí COVID-19 nedošlo během zpracování 

práce k jedinému problému ohledně spolehlivosti, jak v plnění zadaných úkolů, tak v důsledném 

dodržování termínů schůzek i stanoveného plánu práce. Z uvedených důvodů tak vzniklou práci 

považuji za velmi kvalitní a zajímavou, dle mého názoru uchazeč jednoznačně splnil stanovené 

cíle a konstatuji tak, že předložená práce splňuje všechny podmínky na tento druh práce kladené 

a s potěšením ji doporučuji k obhajobě. 

 

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?): Významná shoda nalezena nebyla, procento shody je 

naopak velmi nízké a rovněž nejdelší úsek podobnosti činící 18 slov naznačují, že práce je 



originální. 

 

 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 

 

Datum vypracování posudku: 10.7.2021 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (dle SIS): Doc RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 


