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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 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 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

B 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 

A 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

B 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 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Předkládaná bakalářská práce uchazečky Renaty Šedivé s názvem „Vzdělávací projekt na 

popularizaci chemie“ svým rozsahem 48 stran odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
Při vypracovávání práce bylo použito 31 zdrojů tištěné literatury a 2 zdroje internetové. 

Práce je členěna do deseti částí – Úvod, Cíle práce, teoretická část, Praktická část, Diskuse, Závěr, 
Shrnutí, Summary, Seznam použité literatury a zdrojů informací a Přílohy. 

U některých v práci uváděných pokusů mi chybí množství používaných látek. Též by bylo dobré 
v příští práci doplnit vzorce chemikálií. 

V práci velmi oceňuji, že pokusy jsou doplněny autentickými fotografiemi s výchozími látkami, 
postupem práce i výsledky experimentu. Celá práce je doložena doprovodným materiálem na 
DVD. Dále je velmi pozitivní, že u pokusů jsou uvedeny koncentrace používaných látek 
a bezpečnost při zacházení s chemikáliemi. 

 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

 
1. U některých citací máte uvedeny i nepovinné údaje (ISBN, vydání), zatímco u jiných tyto 

informace scházejí. Použila jste pro citování doporučení dle normy ČSN ISO 690 
Bibliografické citace, resp. ISO 690-2, část 2: Elektronické dokumenty. Doporučuji si tyto 
normy pro příští publikační činnost nastudovat a dodržovat. 

 
2. Proč např. u pokusu „Tajné písmo“ nemáte uvedeny rovnice příslušných chemických reakcí?  

 
3. Jakou máte zkušenost s formátováním dokumentů v textových editorech? Doporučuji v pro 

další studium výběr volitelného předmětu se zaměřením na práci s ICT – např. Základy 
práce s ICT (MC280P71). 

 
4. Uvažujete o rozpracování tohoto tématu v DP? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
 
Navrhovaná celková klasifikace:  VÝBORNĚ 
 
Datum vypracování posudku: 17.6. 2010  
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  Mgr. Barbora Zákostelná 
       
 


