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Předkládaná práce se zabývá matematickými slovními úlohami, které jsou tvořeny prvky 
z chemické problematiky. První část obsahuje stručné vymezení pojmu slovní úloha a jemný 
nástin obecných postupů při řešení takových úloh. Ve druhé části podává autorka přehled 
nejběžnějších úloh, se kterými se ve výuce chemie setkala, uvedený matematickou 
i chemickou teorií potřebnou k řešení. Úlohy jsou členěny podle tematických celků 
objevujících se ve výuce chemie na základní i střední škole. Třetí část obsahuje úlohy, které 
jsou podle autorky nějakým způsobem zajímavé, tematicky se pohybují spíše ve 
vysokoškolské chemii. I v této části je obsažena potřebná matematická i chemická teorie. 

Z obsahového hlediska mám následující připomínky: 

• Na str. 9 autorka vyzdvihuje výhody výpočtu pomocí odvozeného vzorce oproti 
postupnému počítání s mezivýsledky. Výhoda má spočívat v eliminaci 
zaokrouhlovacích chyb. Autorka však při vlastním řešení nepoužívá správně postupy 
pro práci s přibližnými čísly – např. v úloze na str. 22 je uveden výsledek zaokrouhlený 
na čtyři platné číslice, ač je jeho přesnost (podle zadaných hodnot) pouze jedna 
platná číslice. Správně použitý postup by navíc umožnil zachovat přesnost i při 
výpočtu využívajícím mezivýsledky. 

• Na str. 17 je použit v definici objemového zlomu celkový objem soustavy. Podle 
IUPAC je však objemový zlomek definován jako podíl objemu složky a součtu objemů 
všech složek soustavy před smísením. Autorčina definice bohužel neobsahuje odkaz 
na zdroj, takže není jasné, jestli jde o chybu autorky, nebo (častou) chybu vyskytující 
se v učebnicích. 

• V úloze na str. 23 je chybně použito slovní spojení „Hustota molekuly chloru Cl2“. 
Hustota je totiž vlastností látky nikoli částice. Rovněž spojení „molární hmotnost 
chloru dané hustoty“ v odpovědi není úplně standardní. 
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• Úloha na str. 41 je formulována poněkud nešťastně – pokud se použije pojem 
„roztok“, obvykle se myslí vodný roztok, zejména u anorganických látek. Řešitel tak 
nemůže „obsah vody v roztoku manganistanu“ určit, protože mu není známo původní 
složení. „Koncentrace roztoku manganistanu ve vodě“ pak nedává smysl vůbec. 
Koncentrace totiž vždy vyjadřuje podíl množství látky a objemu soustavy. 

• V úloze na str. 46 je použito označení látek A a B, aniž by bylo zřejmé, které látky jsou 
takto označeny. 

• Na str. 55 bych nesouhlasil s tvrzením autorky, že nemůžeme určit hodnotu 
stavových funkcí. Konkrétně u entropie máme „pevný bod“, kdy je hodnota entropie 
nulová (čistá látka ve formě ideálního krystalu při teplotě 0 K). Význačnější vlastností 
stavových funkcí je to, že jejich hodnota závisí jen na stavu soustavy, nikoli na 
způsobu, jakým bylo tohoto stavu dosaženo. 

• V úloze na str. 62 není směšovací entropie stavovou veličinou, jedná se o změnu 
entropie mezi dvěma stavy soustavy. 

Z formálního hlediska práce obsahuje menší množství prohřešků, které uvádím dále. 
V poděkování chybí čárka za titulem CSc. Jednotka není „měřící“, ale měřicí nebo měrná 
(154). V číselném označení kapitol nemá být ve druhé a třetí úrovni tečka za poslední číslicí. 
Slovo „tematika“ je místy uvedeno chybně s čárkou nad písmenem e (54, 510, 502, 736). 
Z typografického hlediska nejsou dodrženy velikosti mezer kolem znamének matematických 
operací, což ve spojení s použitím příliš široké mezery k oddělení řádů přispívá k nečitelnosti 
některých matematických zápisů (345). V prohlášení na začátku práce chybí mezery v datu. 
V tabulce na str. 15 dole jsou použity spojovníky místo znaku mínus. Značky prvků, vzorce 
sloučenin a označení pH mají být stojatým písmem nikoli kurzívou (203, 263, 261, 27, 30, 31, 
32, 33, 37, 38, 39, 434, 437, 446, 45, 46, 47, 48, 49). Písmeno d označující diferenciál má být 
stojatým písmem nikoli kurzívou (5610, 578). Uvádění rozlišujících indexů („mix“) před 
značkou veličiny je poněkud nezvyklé (např. 554). Obecně nepokládám začlenění vzorců 
vytvořených Editorem rovnic do souvislého textu za povedené, vznikají např. rušivé mezery 
kolem vložených objektů a bez dalšího zpracování jsou tyto vzorce příčinou dříve uvedených 
chyb. Zarovnání „do bloku“ pro seznam literatury je nevhodné, vytvářejí se zbytečně velké, 
nepravidelné mezery. 

Celkově je práce zpracována relativně pečlivě. Rozsah práce je přiměřený, záběr úloh 
odpovídá rozsahu. Uvítal bych rozlišení úloh podle stupně školy nebo výběr pouze jednoho 
stupně školy. Pro větší přehlednost by byla vhodná i nějaká typologie úloh (např. podle 
složitosti nebo podle hledaných veličin). Přes uvedené připomínky doporučuji práci 
k obhajobě. 

V Praze dne 26. 8. 2011 

PhDr. Martin Adamec 


