
Posudek oponenta bakalá řské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Karolína Sezemská 
 
Název práce: Vybrané laboratorní úlohy z toxikologie pro výuku na SŠ 
 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

x 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 

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 

 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 

 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. : 

 Úvodem této části oponentského posudku chci zdůraznit, že následující připomínky a 

komentáře nesnižují kvalitu předkládané bakalářské práce. Oceňuji především velké experimentální 

nadšení uchazečky Karolíny Sezemské a komplexnost s jakou zpracovala své téma a zřejmě také 

velké množství času, které věnovala své bakalářské práci jak při teoretickém bádání, vlastní 

experimentální činnosti tak i při závěrečném sepisování. Nicméně při větším množství práce/textu 

se lze také dopustit více formulačních neobratností, překlepů a také odborných nesrovnalostí, které 

rozeberu v následujících bodech: 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 Bakalářská práce Karolíny Sezemské je sepsána na 142 stranách, ke kterým je přidáno 11 

stran příloh, což výrazně převyšuje požadavek kladený na rozsah bakalářské práce. Práce je sepsána 

čtivě a ač je dobře logicky členěna měla bych jednu větší výtku ke členění kapitol. 4. kapitola 

“Závěr a diskuse výsledků” dle mého názoru jednak po obsahové stránce neodpovídá svému názvu 

tak i rozsahem je vzhledem k délce celé práce nedostatečná. Diskusi má autorka víceméně 

začleněnou do “Praktické části” práce, kde by bylo vhodné ji uvést do názvu kapitoly a stručně na 

úvod kapitoly informovat čtenáře proč tak autorka činí. V “Závěru” se domnívám, že by bylo dobré 

být více konkrétní. Tzn. Například uvést kolik experimentů autorka vyzkoušela, kolik jich z toho 

bylo nerealizovatelných na SŠ a kolik naopak ano, kolik návodů  vytvořila celkem, kolik návodů 

uchazečka modifikovala oproti původním návodům, aby bylo na první pohled patrné, co jste Vy 

sama vytvořila nového a co jste převzala apod.  

 Nyní uvedu na příkladu návrh na lepší (dle mého názoru) rozčlenění jednotlivých částí práce. 

Na str. 79 v postupu experimentu pro stanovení dusičnanů uvádíte reakční dobu 2 hod, následně 30 

minut destilace, navíc další čas pro přípravu a následnou titraci. V následné “diskusi” tento dlouhý 

čas a tudíž nevhodnost experimentu pro SŠ autorka diskutuje a navrhuje modifikaci návodu 

zkrácením reakční doby. Domnívám se, že by již v návodu experimentu měla být zahrnuta autorkou 

navrhovaná modifikace experimentu a rozdíly oproti původnímu návodu teprve následně 

diskutovány. Aby učitelé měli možnost vzít autorčin návod a mohli podle něj pracovat bez přečtení 

následné diskuse. 

 Obsah, domnívám se, stačí uvést na začátku práce a u dílčích kapitol je uvádění jejich obsahu 

již nadbytečné. 

 

2. Odborná správnost  

 - str. 40 chybně uveden oxidační produkt ethanolu – není jím kyselina propanová, ale octová 

 - str. 40 zavádějící název experimentu “oxidace alkoholu pomocí rozžhavené měděné spirály”, 



jedná se o redoxní reakci alkoholu s oxidem měďnatým 

 - str. 42 při Fehlingově zkoušce vzniká červený oxid měďný, nikoliv oxid měďnatý 

 -  chybně uveden vzorec odbarveného fuchsinu oxidem siřičitým 

 - str. 56 použít jednotný formát vzorců, obzvláště u vzorců na téže stránce (ne jednou použít 

Haworthovy vzorce a podruhé Millsovy vzorce pro sacharidy) 

 - str. 60 V postupu 2.část – zde má být uvedeno srážení sulfidovými ionty v kyselém prostředí 

(autorka uvádí zásadité) 

 - str. 78 Trojnou vazbu uvést ve vzorci lineární 

 - str. 89 Mně osobně nepřijde vhodné (po vlastní nepříjemné zkušenosti), z hlediska 

bezpečnosti práce, provádět zapalování vznikající plynu přímo vycházejícího z aparatury. 

Vhodnější postup mi připadá najímání plynu do zkumavky a teprve jeho následné zapálení.   

 - str. 148 uvést do reakčního schématu zvýšenou teplotu reakce 

 - str. 149 nevhodná formulace otázky a následného vysvětlení. Kovová měď nejenže není 

katalyzátorem uvedené reakce, ale do reakce vůbec nevstupuje,nýbrž při ní vzniká. 

 - str. 149 pořadí vazeb ve vzorci vznikající esteru – lépe naznačit vazbu přes kyslík 

 - str. 150 4. a 5. krok reakčního schématu není uveden správně, dvojná vazba se obnovuje z 

hydroxylové skupiny nikoliv od alkoxyskupiny 

 - str. 152 na nitraci se nepoužívá samotná kyselina dusičná, ale spíše nitrační směs 

  

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 - bez připomínek 

 

4. Jazyk práce 

 - str. 56 nevhodná formulace “jádro je rozpustné v tucích.....”. Bez přečtení předchozí textu 

čtenář nemůže pochopit tuto formulaci správně.  

 - v práci se autorka nevyhnula několika málo překlepům, které zde nebudu jednotlivě 

vypisovat 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 - nevhodné číslování obrázků, v první části práce římskými číslicemi, pak arabskými 

 - str. 63 bílá sraženina by lépe vynikla na tmavém pozadí 

 - str. 68 vhodnější by bylo přidat více roztoku amoniaku, aby došlo k reakci v celém objemu 

roztoku 

 - str. 93 plamínek na uvedené fotografii nepůsobí modře 

 - str. 114 vhodné naředit roztok manganistanu draselného na průhledně fialový 



 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě 

1. V práci máte zmíněn retenční faktor. Mohla by jste vysvětlit tento pojem a uvést jakých 

hodnot nabývá? Jak by jste docílila nižšího Rf látky při tenkovrstvé chromatografii? 

 

2. Popište oxidaci ethanolu na acetaldehyd a také na kyselinu octovou. Lze volbou oxidačniho 

činidla ovlivnit jaký oxidační produkt Vám vznikne? Uveďte příklad. Také uveďte jak by 

jste dokázala vznikající oxidační produkt (aldehyd i karboxylovou kyselinu).  

 

3. Kolik času, odhadem, jste strávila celkem při zpracovávání tématu své bakalářské práce? 

Ve své práci také zmiňujete, že jste některé experimenty zkoušela a pro jejich nevhodnost 

nezařadila do své práce. Kolik takových experimentů bylo?   

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
 
Navrhovaná celková klasifikace 
 
Datum vypracování posudku: 13.9.2013 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Simona Hybelbauerová 
 


