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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

x 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 

x 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 

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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x 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 

 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. : 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá výukou chemické termodynamiky na vyšším gymnáziu. 

Analyzuje v tomto ohledu některé kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP vybraných gymnázií a také 

Katalog požadavků k maturitní zkoušce z chemie) a dále některé učebnice pro výuku chemie na SŠ. 

Dále byly v rámci práce vytvořeny základní a rozšiřující výukové texty k tématu Termodynamika, 

přičemž tyto materiály jsou patrně nejdůležitější částí práce. 

Z textu i rozsahu práce (49 stran práce a 43 stran výukového textu, vč. obrázků a úloh) je 

patrné, že autor práci nepochybně věnoval velké množství práce a zpracovával jej s jistým 

nadšením. Text také ukazuje, že autor poměrně obtížné problematice rozumí a množství odborných 

nepřesností není nijak alarmující. Musím také ocenit zařazení úloh, námětů na individuální práci 

apod. do výukového textu, které jej vhodně doplňují a pomáhají upevnit učivo získané 

v teoretických částech. Dále oceňuji návrh implementace materiálu do výuky. Z formálního i 

grafického hlediska je práce zpracována dobře, grafická úroveň je výborná. Na druhé straně musím 

říci, že autor nevyužil zcela svůj potenciál. Je velkou škodou, že výukový text je zpracován velmi 

tradičně a z didaktického a pedagogického hlediska jej lze považovat za poměrně málo inovativní. 

Autor sice problematiku poměrně srozumitelně vysvětlí, ale příliš nemotivuje a nevyužívá 

praktických příkladů nebo zajímavostí. Dále bych autorovi vytkl některá tvrzení, která by měla být 

podložena citací. Např. tvrzení v úvodu, že: „Chemická termodynamika je obor, s nímž žáci 

středních škol seznamují v hodinách chemie nejčastěji v 1. ročníku čtyřletého gymnázia …“ není 

podloženo citací či vlastním výzkumem. Další podobná nepodložená tvrzení jsou i dále, hned 

z další věty např. vyplývá, že obecná chemie a chemická termodynamika mohou za neoblíbenost 

chemie, nikde ale není doloženo, že tomu tak skutečně je (je opravdu chemie tak neoblíbená?) a 

může za to opravdu obecná chemie? A je to obsahem obecné chemie nebo způsobem její výuky? A 

nebo množstvím teoretických poznatků? V další části práce se situace ale lepší a autor pracuje se 

zdroji mnohem lépe. Z metodologického hlediska bych dále autorovi vytkl výběr gymnázií, u nichž 

porovnával jejich ŠVP. Ačkoliv sám píše, že ŠVP jsou často dostupné na webových stránkách škol, 

k jejich porovnávání si vybral pouze ŠVP gymnázií z Českých Budějovic. Z textu práce je zřejmé, 

že důvodem je původ autora a snaha doplnit informace ze ŠVP rozhovory s učiteli z vybraných 

gymnázií, ale i tak k porovnání mohl být vybrán reprezentativnější vzorek z více českých gymnázií 

a rozhovory např. s učiteli z gymnázií z Prahy a případně gymnázií nacházejících se na cestě 

z Prahy do Českých Budějovic. V autorem předvedené formě nelze analýzu a její výsledky 

považovat za plně reprezentativní. V neposlední řadě bych autorovi vytkl zařazení kapitoly 

zaměřené na historii chemie, která tak, jak je zařazená, stejně není zpracována komplexně a nijak 

zajímavě a v tomto typu práce působí spíše jako vytržení z kontextu a moc se do práce nehodí. 

Autor se také nevyhnul překlepům, formulačním nepřesnostem a pravopisným chybám (např. 

na str. 9 poslední bod: „… a postarat je o jejich dostupnost pro výuku chemie“ či na str. 27, 3 odst. 

dole „Naopak jiné kapitoly by mohli být obsáhlejší“ či na str. 5 Učebního testu I nahoře v kapitole 

„Fáze“: „intenzita magnetické pole“ atd.), ale množství těchto překlepů není nijak alarmující a 

hlavně ve většině případů nevede k nejasnostem. 

Drobnějších nedostatků odborného charakteru se autor dopustil také (např.: „Otevřená soustava 

– stěna soustavy propouští hmotu i energii“ – vhodnější je použít „dovoluje výměnu“ místo slova 

„propouští“, neboť u zvláště u pojmu energie se pojem „propouští“ příliš nepoužívá. Dalším 

příkladem je velmi nešťastné tvrzení, že: „V principu existují 3 různé fáze: Pevná, kapalná a 

plynná.“ Pak lze jen těžko vysvětlit, že např. diamant a grafit jsou různé fáze, neboť obě jsou pevné. 

Zavádějící je např. tvrzení na str. 6 vztahující se ke stavovým veličinám: „Jejich hodnoty jsou 

ustáleny na konkrétní hodnotě.“ Špatné pochopení pak může vést k domněnce, že stavová změna je 

skoková, neboť nejsou uvedeny další okolnosti stavu ani následné změny. Zavedení vnitřní energie 

také není šťastné, neboť nezohledňuje např. energii jadernou. Také tvrzení, že vnitřní energii nelze 

určit je příliš „tvrdé“. Na druhé straně, nejde ve většině případů o nedostatky zásadní. 

I přes zmíněné (i nezmíněné) připomínky lze nicméně konstatovat, že nesnižují úroveň práce. 

Vzhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě.  



 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

K práci mám následující dotazy: 

 

1) K termodynamice patří neodmyslitelně pojem entropie, která se běžně definuje jako míra 

neuspořádanosti systému. V termodynamice ale existuje ještě jiná definice. Jaká je tato 

definice a co tato definice znamená? Jak funguje entropie jako kritérium uskutečnitelnosti 

či neuskutečnitelnosti děje? Je entropie stavová veličina nebo stavová funkce? 

2) Ve své práci zmiňujete pojem výhřevnost. Jaký je rozdíl mezi výhřevností a spalným 

teplem? 

 

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 či dle obhajoby 

 

Datum vypracování posudku: 16.6.2013 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 

 


