
Posudek školitele bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Tomáš Kyzek 

 

Název práce: Výstava Periodická tabulka prvků jako výuková pomůcka 

 

 

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

 

1. Samostatnost a spolupráce uchazeče/ky  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1 

c) Při sepisování práce 2 

2. Komunikativnost 2 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 1-2 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 2 

5. Celková úroveň zpracování práce 1-2 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Bakalářská práce Tomáše Kyzka sestává z 28 stran textu, 9 stran příloh a 29 citovaných zdrojů. 

Cílem práce byla tvorba pracovních listů k exkurzi, která se koná u expozice periodické soustavy 

prvků v budově Chemického ústavu PřF UK. V rámci práce autor vytvořil dvě varianty pracovního 

listu pro ZŠ a SŠ, které se ale vzhledem k celonárodním nařízením nepodařilo prakticky ověřit. 

Pracovní listy obsahují 11-12 úloh, kterými se autor snažil pokrýt nejen témata exkurze, ale i různé 

vzdělávací cíle s ohledem na RVP, ŠVP a učebnice chemie používané na ZŠ a SŠ. 

Autor pracoval relativně samostatně, i když především v počátečních fázích práce byly 

v komunikaci, nasazení a spolehlivosti značné rezervy. To se ale postupem času velmi zlepšilo. 

Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. 

 

 

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: 14 % 

 Počet slov v nejdelším úseku podobnosti: 33 

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

v části úvod, výsledky, diskuse či závěr?): Práce nevykazuje žádné rysy plagiátu. 

 

 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):  

 

 

Datum vypracování posudku:7.9.2021 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (dle SIS): RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 


