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Cíle práce 
Cílem práce je hodnocení učebnic chemie z období 1850 až 1980. Tento cíl autorka rozdělila 
do několika dílčích cílů, z nichž prvním je vytvoření přehledu historického vývoje učebnic 
chemie na našem území, druhým je porovnání výzkumů učebnic chemie v Česku a 
v zahraničí a následně podle stanovených kriterií výběr učebnic a jejich evaluace. 
  
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 
Rozsah práce (počet stran): 79 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova      ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO 
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? tři metody, dvě kritéria 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO 
 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO 
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   ANO  
    
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     NE 

Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyk práce je na velmi dobré úrovni, práce je psána čtivě a srozumitelně, žádné závažné 
gramatické či pravopisné chyby se neobjevují. 
Uvádím pouze několik drobných formálních nedostatků. Autorka by si měla dát pozor na 
uvozovky, které se v češtině píší „“, nikoli “ ”, případně “ ”. Druhou připomínku mám 
k používání nešťastného slovního spojení „odborný termín“. Slovo „termín“ znamená 
„odborný výraz“, tedy „termín“ nemůže být neodborný. Pokud autor používá slovní spojení 
„odborný termín“, říká tím „odborný odborný výraz“.  



Dále se jedná spíše o překlepy (nečíst u obhajoby, pouze drobnosti):  
 slovo „kritérium“ se podle nového pravopisu již píše s čárkou nad e (str. 5, dále je 

uvedeno správně) 
 slovo „nárůst“ musí být psáno s ů (s kroužkem) (str. 12) 
 ve slovech „je v ni popsána“„maji“, „obsahuji“ má být dlouhé i (str. 12) 
 na str. 26 chybí „x“ ve slově textu 
 na str. 65 slovo „učebnici“ má být nahrazeno za „učebnice“ 
 na str. 66 nejspíš přebývá slovo „nich“ ve větě „S žákem sice komunikuje formou 

otázek, ale nevyskytuje se v nich knize tolik.“ 
 na str. 71 je špatně použita shoda přísudku s podmětem, správně má být: 

„Východiskem práce byla časová období...“ 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka se ve své diplomové práci věnuje historickému vývoji učebnic chemie. Provádí 
evaluaci osmi učebnic z různých časových období (první pocházejí z roku 1860, poslední 
z roku 1968). Na základě prostudované literatury a stanovení kritérií provádí jejich evaluaci, 
kterou shrnuje do přehledných grafů a u každé učebnice uvádí vlastní posouzení.  
Na předložené práci je vidět autorčino velké zaujetí pro danou tématiku, je zřejmé, že 
strávila mnoho hodin v knihovnách a citovanými učebnicemi opravdu listovala.   
 
Oceňuji autorčinu snahu o provedení evaluace a vyslovení vlastních názorů (zda je učivo 
prezentováno zajímavě, zda je text čtivý, obrázky zajímavé apod.). Dále se mi líbí diskuse, 
kde se autorka zamýšlí nad kvalitou současných učebnic ve srovnání s učebnicemi 
používanými před více než sto padesáti lety.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Dovolila bych si vyslovit nesouhlas s autorčiným tvrzením u prvních učebnic chemie 
(Šafařík, resp. Stoklas), že učebnice obsahují „zastaralé mluvnické obraty“, a proto „nelze 
chválit kvalitu textu“.  Je třeba si uvědomit, že tyto učebnice vyšly v druhé polovině 19. století a 
na tehdejší dobu tato mluva byla naprosto běžná. S ostatními autorčinými připomínkami bez 
výjimky souhlasím. 
Dále mám stejnou poznámku, jako jsem již měla k bakalářské práci. V grafu 2 (str. 33) autorka 
uvádí členění textu učebnice. Autorce opět některá hodnota vyšla 0 %, a tato hodnota je v grafu 
vyznačena. Pokud je nějaká hodnota nulová, nelze ji do výsečového grafu uvést. 
 
Autorce bych na závěr ráda položila dvě otázky: 
 
1. Co Vás vedlo k volbě zemí, jejichž výzkum učebnic jste porovnávala s českým výzkumem 
učebnic? A jaký z tohoto porovnání vyplynul závěr pro Vaši práci? 
 
2. Mohla byste prosím nastínit, jak jste získala hodnoty procentuálních zastoupení jednotlivých 
složek v grafech? Poprosila bych Vás o grafy „Obrazová složka...“ i o grafy „Členění textu...“. 
(Vysvětlení: Zajímá mě, co jste brala jako 100 %, a jak jste postupovala, abyste např. u grafu č. 3 
mohla říci, že 11 % obrazové složky jsou tabulky apod.) 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis oponenta: 
 
 
 


