
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Michaela Strejčková  
 
Název práce: Sacharidy – učební materiály pro střední školy. 
 
 
 
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 

 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 

 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 - 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 - 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 - 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 předložené diplomové práci Bc. Michaely Strejčkové mám několik následujících připomínek: 
 
1. Rozsah diplomové práce a její členění: 
 
Diplomantka se v teoretické části své diplomové práce odkazuje na svou obhájenou bakalářskou 
práci, kde provedla analýzu vybraných učebnic či přehledů středoškolského učiva. Dle mého názoru 
by se autorka mohla více v této části diplomové práce rozepsat (než-li jednou větou) a slovně 
zhodnotit vybrané učebnice, obzvláště, je-li s jejich obsahem nespokojena a byl to pro ni impuls k 
navržení vlastní kapitoly středoškolské učebnice na téma Sacharidy. 
 
Sedmiřádková diskuze k vytvořeným materiálům mi z hlediska rozsahu přijde přímo nedostatečná. 
 
Diplomantka ve své práci uvádí návrhy laboratorních cvičení. V této části jsou uvedeny pouze 
experimenty, se kterými se studentka setkala během studia na KUDCH PřF UK. Domnívám se, že 
by v rámci své diplomové práce měla autorka tuto část diplomové práce obohatit o další, méně 
známé experimenty (po prostudování literatury či internetových zdrojů) či významněji modifikovat 
již dobře známé experimenty. 
 
2. Odborná správnost. 
 
V navrhované kapitole SŠ učebnice je místy nelogická návaznost textu, chybějící údaje (např. 
monosacharidy jsou odvozeny od D-glyceraldehydu/ L-glyceraldehydu, podkapitola názvosloví 
sacharidů, pojem O-glykosidická vazba atd.), faktické chyby v textu (α-/β-anomer nerozlišujeme 
dle velikosti úhlu otočení polarizovaného světla)… 
 
Na str. 21 chybně uvedený vzorec sacharózy.  
 
Powerpointová prezentace obsahuje faktické chyby a další nedostatky – 5. snímek Názvosloví nic 
neříká o názvosloví sacharidů, na 6. snímku ne zcela správný přepis z Tollensova vzorce na 
Haworthův – chybí naznačení vzniku dvou izomerů. Snímek č. 7 ne zcela zahrnuje strukturu 
monosacharidů, na snímku č. 7 se α-/β-anomer netýká optické activity. Na snímku č. 10 chybí 
uvedeno oxidační činidlo. nevyčíslená rovnice na snímku 13. U sacharinu a diabetes na snímku 15 
by bylo vhodné či zajímavé uvést sladkost vůči např. sacharóze. Chybějící názvy struktur na 
snímku 18. Obrázek s popisky v cizím jazyce – snímky č. 3, 16 a 25.  
 
V didaktické hře “Sacharide, nezlob se” a v navrhovaném testu jsou autorkou pokládány otázky, na 
které studenti po prostudování autorkou navrhované kapitoly Sacharidy nejsou schopni odpovědět.  
 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 
 
Chybějící odkazy na převzaté obrázky uvedené v powerpointové prezentaci.  
   
 
 
 
 
 
 
Ostatní připomínky: 



 
V teoretické části autorka hodnotí 7 vybraných středoškolských učebnic (či přehledů učiva) pomocí 
pěti zvolených kritérií – 1. rozvržení textu, 2. srozumitelnost textu, 3. posloupnost učiva, 4. 
názornost a 5. shrnutí a doplňující úkoly. Autorka zvolila hodnocení vybraných kritérií stupnicí 1 
(***) – 3(*). Dovolím si zhodnotit předkládaný učební text na téma Sacharidy, který autorka 
navrhuje jako kapitolu do středoškolské učebnice, pomocí stejné stupnice a stejných kriterií.  

       
Kritérium 1. 2. 3. 4. 5. 
Hodnocení * * ** * ** 
 

Z tabulky je patrné, že považuji předkládaný text v mnoha aspektech za nedostatečný. 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě: 
 
1. Ve své diplomové práci jste vytvořila učební text, powerpointovou prezentaci, navrhla 

didaktické hry a laboratorní cvičení určené pro využití středoškolskými pedagogy. Domnívám 
se proto, že by vhodnou součástí vaší diplomové práce mělo být posouzení připravených 
materiálů středoškolskými pedagogy. Proč tomu tak není? 

 
2.  V powerpointové prezentaci Vám vytýkám nedostatečně vysvětlené názvosloví sacharidů.    

Mohla byste to nyní napravit? 
 
3.   Ve výsledkách uvádíte grafy, ve kterých porovnáváte výsledky obou aplikací testu předloženého 

ve dvou intervalech jedné třídě víceletého gymnazia v Děčíně. Zajímal by mě smysl hodnocení 
rozděleného na dívky a chlapce. Dále pak počet studentů, kterým byl test předložen. 

 
4.   V čem se Vámi navrhovaný učební text – kapitola pro SŠ učebnici – liší od učebních textů ve 

Vámi hodnocených učebnicích? 
 
5.   Ve své práci zmiňujete umělé sladidlo sacharin. O jakou chemickou látku se jedná (domnívám 

se, že by toto mohlo být uvedeno v powerpointové prezentaci. SŠ studenti by mohli být se 
strukturou této látky seznámeni.) a znáte nějaké jiné umělé sladidlo? Porovnejte sladkost 
sacharinu vůči sacharóze. 

 
 
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: 3 
 
Datum vypracování posudku: 17.9.2010 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Simona Hybelbauerová 
 


