
Posudek školitele bakalářské práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Karolína Sezemská 
 
Název práce: Vybrané laboratorní úlohy z toxikologie pro výuku na SŠ 
 

 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a databázemi 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Bakalářská práce se zabývá ověřováním, modifikací a praktickým zpracováním experimentů 

z oblasti analytické chemie s důrazem na toxikologii pro střední školy. Práce obsahuje 153 stran 

textu včetně 11 stran příloh. Autorka cituje 46 literárních a elektronických zdrojů.  

Autorka přistupovala k řešení práce velmi samostatně a s velkým nasazením a to nejen při jejím 

sepisování, ale především ve fázi laboratorního ověřování, čehož důkazem je mj. i rozsah práce. 

Hlavní část práce je věnována návodům k laboratorním pracem s analyticko-toxikologickou 

tematikou. Autorka strávila mnoho času nejen hledáním vhodných laboratorních prací, ale 

především také jejich zkoušením a modifikací tak, aby byly co možná nejpoužitelnější pro 

laboratorní výuku na SŠ. Laboratorní návody obsahují také fotodokumentaci, otázky a úkoly 

vztahující se k dané úloze a tipy a rady učitelům, na co dát při provádění pozor, což je pro učitele 

velmi praktické. Autorské řešení otázek a úkolů lze nalézt v příloze. Autorka navíc zpracovala ještě 

rozsáhlé teoretické zázemí k jednotlivým úlohám, které může posloužit např. jako úvod konkrétního 

tématu či opakování teorie.  

Všechny předsevzaté cíle byly nejen splněny, ale i překročeny. Práce sice obsahuje drobné 

jazykové neobratnosti např. formulačního charakteru, ale to nijak nesnižuje kvalitu práce, která tak 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

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: 12.9.2013 

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 


