
Posudek školitele bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Jan Břížďala 
 
Název práce: 
 
Přehled matematiky pro studium fyzikální chemie 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 
Při sepisování práce 2 

 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 

1 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

1 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 

2 
 
5. Celková úroveň zpracování práce 

1 
 
 
Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
 

Jan Břížďala si zvolil jako téma své bakalářské práce Multimediální zpracování základních 
poznatků z matematiky a obecné chemie využitelných při vysokoškolském studiu fyzikální chemie. 
Na tomto tématu začal pracovat již v akademickém roce 2013/2014. V této době se zaměřil 
především na výběr, realizaci a dokumentaci praktických úloh z obecné chemie, z matematiky 
připravoval texty, grafy a příklady k vybraným funkcím. Toto byly výsledky dílčí bez kontextu.  

Na podzim roku 2014 pak samostatně (z důvodu mé dlouhodobé nepřítomnosti) připravil 
dotazníkovou akci mezi studenty předmětu Fyzikální chemie I (b) s cílem zjistit, jakým tématům 
z obecné chemie a matematiky je třeba se věnovat. Výpovědní hodnota tohoto orientačního šetření 
není příliš vysoká, ovšem ocenit je třeba jeho vlastní iniciativu. 

Při sepisování bakalářské práci a přípravě webové stránky s interaktivními prvky se ukázalo, 
že téma je příliš široké a v podstatě nezvládnutelné v kvalitě, potřebné k dosažení původně 
vytčeného cíle vytvořit pomůcku pro studenty. Náplň práce proto byla zúžena pouze na 
matematickou část. I tak vlastní matematický přehled obnáší 40 stran, jejichž sepsání bylo velmi 
náročné. Na webové stránce Jan Břížďala k vybraným matematickým funkcím vytvořil tzv. applety, 
které podle mne budou pro zájemce velmi atraktivní. Webová stránka má navíc výhodu v tom, že 
může být aktualizována a doplňována. 
 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 



 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně 
 
Datum vypracování posudku: 9.6.2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) :  Doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. 
 


