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- význam některých pojmů a výrazů, které byly použity v překladu z
angličtiny, byl vysvětlen a upřesněn 
- vysvětlen a zdůvodněn byl nízký počet respondentů průzkumu z řad
budoucích učitelů chemie
- korelační analýza - bylo vysvětleno hledání vztahů korelace a
smyslu provedení této analýzy, hodnoty korelačního koeficientu
- upozorněno na to, že vyvozování závěrů k cílům není jednoznačné,
ale bylo vysvětleno, kde v práci je tato problematika vyřešena.
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