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

x 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 

x 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 

 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 

x 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. : 
 
K diplomové práci mám následující připomínky: 

1. V seznamu zkratek chybí některé v práci používané zkratky (IC, ICT, LDL,…). 
2. Autorka se nevyhnula ojedinělým překlepům (str. 25, 31, 33) a nedodržela používání 

jednotné a doporučené chemické terminologie (-óza, -áza / –osa, -asa; -izmus / -ismus). 
3. Chybějící mezery před symbolem % (10 % = deset procent, 10% = desetiprocentní); 
4. Na str. 37 slovně popisujete výsledky dotazníkového šetření, uvedené množství neodpovídá 
číslům z tabulky uvedené na str. 36. 

5. U dotazníkového šetření chybí komentář k odpovědím na otázku 6 a 7. 
6. Na str. 70 chybí záporné znaménko před číslem 21 uvádějící nejnižší možnou teplotu 

mrazící směsi soli s vodou. 
 

Dále zde uvádím výčet doporučení, které nijak nesnižují celkovou úroveň předkládané práce: 
1. Formální hledisko: 

a. Diskusní připomínka – od které strany číslovat? 
b. Číslování citací v textu – čísla nejsou řazena dle výskytu v textu ani abecedně. 

2. Nevidím smysl začlenění posledního odstavce na str. 34 do teoretické části. 
3. Vyhodnocení dotazníku: 

a. Na str. 36 je uvedena tabulka, která shrnuje výsledky dotazníkového šetření. Myslím, 
že by bylo vhodné k číslům otázek připsat i jejich znění, zredukovalo by se tak 
neustálé listování mezi touto kapitolou a přílohou, kde je uvedeno celé znění 
dotazníku. 

b. Jak jste zjistila, že 1/8 škol stále používá lihové kahany, když se v dotazníku na toto 
neptáte? 

c. Na str. 39 nesouhlasím s vaším tvrzením, že výsledky na otázky týkající se 
vybavenosti laboratoří dopadly „smutně“. Téměř všichni učitelé odpověděli, že 
vybavení laboratoře je při nejhorším dostačující, což si myslím, že postačuje pro 
provádění klasických školních experimentů“. 

d. Podle jakých kriterií učitel určoval, jestli je jejich laboratoř vybavena výborně či 
pouze dostatečně? Co už se dá posuzovat za výborné vybavení, a co je „jen“ 
dostatečné? 

4. Laboratorní pokusy: 
a. Na str. 53 pokus důkaz škrobu v plátku bramboru – Je nutné vařit bramboru? 
b. Jakou spojitost má pokus s olejovou sopkou s tématem: Co všechno v sobě skrývají 

brambory? Jakou spojitost má kypřící prášek s tématem: Sůl nad zlato? 
c. Důkaz látek (opravdu vždy dokážu danou látku?), důkaz vlastností (např. redukční 

vlastnost kofeinu, jak dokážu, že tuto vlastnost nemá jiná látka obsažená v kávě?). 
d. Na str. 66 popisujete pokus nazvaný: Přítomnost železa v čaji. Dle mého názoru je 

název zavádějící. 
e. Místo sodík a chlor v tematickém celku „Sůl nad zlato“ bych raději používala názvy 

sodné kationy a chloridové aniony. 
f. Chybí podrobné vysvětlení některých pokusů. 



 
V předkládané diplomové práci se neobjevily žádné faktické či jinak závažné chyby vyjma výše 
uvedených připomínek. Práce byla sepsána srozumitelně a čtivě. Všechny předkládané pokusy byly 
autorkou vyzkoušeny.  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě   

 
1. Na str. 33 píšete, že pedagogové absolvovali základní modul vzdělávání a rozšířený modul 

vzdělávání. Co se tímto modulem myslí? 
2. Na str. 51 narážíte na vegetariánství a píšete, že esenciální aminokyseliny jsou obsaženy 

pouze v živočišných bílkovinách. Opravdu neexistují i jiné rostlinné zdroje těchto 
aminokyselin? O které aminokyseliny se jedná? Které potraviny by vegani (vegetariáni) 
měli konzumovat, aby měli stále vyváženou stravu? O jaké další látky se převážně vegani 
(vegetariáni) odmítáním živočišných produktů ochuzují? 

3. Proč anthokyany mění svoji barvu v závislosti na pH?  
4. Na str. 70 popisujete důkaz sodných iontů tak, že vyžíháte Cu-drátek a ponoříte ho do 

roztoku kuchyňské soli. Proč se plamen nebarví do zelena, když kuchyňská sůl obsahuje 
chloridové anionty? Jistě si pamatujete, že halogenderiváty poskytují s Cu-drátkem typické 
zelené zabravení plamene (tzv. Beilsteinova zkouška)? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 
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