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

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 

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 

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 

 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x 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. : 

Diplomová práce studenta Petra Distlera, nazvaná Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků 

na středních školách, obsahuje 99 stran (včetně příloh) a CD s PowerPointovou prezentací.  

Předložená práce má obvyklé členění do kapitol: Úvod a cíle práce, Teoretická část, Praktická část, 

Diskuze, Závěr, Použité zdroje a Přílohy. V teoretické části práce student zjišťoval požadavky 

na obsah daného učiva stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) 

a Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Dále student pracoval se 

třemi vytipovanými okruhy: stavba jádra, radioaktivita a f-prvky. Student provedl zhodnocení 

vybraných okruhů v pěti učebnicích chemie na základě sedmi kritérií. Stěžejní část práce se věnuje 

představení nově vytvořených výukových materiálů – 24 učebních úloh a fotografií, které jsou 

součástí prezentace vytvořené v programu MS PowerPoint. Tři z představených učebních úloh 

student navíc ověřoval prostřednictvím dotazníkových šetření jak mezi středoškolskými učiteli 

chemie, tak mezi samotnými žáky. 

Hlavní přínos předložené diplomové práce vidím ve zpracování výukového materiálu, který se 

věnuje problematice radioaktivity a f-prvků, a který je v souladu s platnými kurikulárními 

dokumenty. Velmi oceňuji použité motivační a mezipředmětové prvky ve vytvořených učebních 

úlohách a snahu vést žáky k rozvoji klíčových kompetencí.  

Ke koncepci práce, k postupu, který autor zvolil, v zásadě nemám připomínky.  

U citované literatury se autor snažil dodržet jednotnou formu citací. Pouze u odkazů 30 a 34 

postrádám název použitých on-line zdrojů. 

Z jazykového hlediska bych chtěla upozornit na nuanci v použití vyučující vs. vyučovací hodina 

(str. 29). Terminologicky správné označení pro středoškoláka není student, nýbrž žák. Text, který 

následuje po dané zmínce v textu je následující, zatímco pokud se autor odkazuje na již dříve 

uvedený text, je vhodné o něm hovořit jako o textu předcházejícím (chybně použito např. na str. 8).  

Práce je psána přehledně, s menším množstvím překlepů. Z formálního hlediska má práce poměrně 

dobrou grafickou úroveň. Zcela výjimečně lze nalézt nedělitelné prvky na konci řádku či 

nedůsledné dodržování rozdílů mezi pomlčkou a spojovníkem. V případě prezentovaných tabulek 

bych upřednostnila jejich představení na jedné stránce (tedy nedělit tabulku na dvě stránky), a to 

jednak proto, že dělení tabulky snižuje její přehlednost, dále pak proto, že může dojít i k nežádoucí 

změně obsahu – jako např. u tab. 2 (str. 18–19), kdy u hodnocení 6. a 7. prvku zcela chybí sloupce 

„radioaktivita“ a „f-prvky“! Vhodné by též bylo lepší rozlišení u některých obrázků, např. u obr. 2 

(str. 36). U grafu 3 bych doporučila zvýraznit místa na ose příslušící danému letopočtu. 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

K práci mám nejprve následující připomínky: 

1. V první kapitole práce postrádám jasné definování cílů práce.  

2. V kap. 3.5 Vytvořené učební materiály je uvedeno, že: „…byly vytvořeny učební texty, 

materiály a úlohy“. Dále jsou v práci představeny pouze učební úlohy a fotografie použité 

v PowerPointové prezentaci, zcela však chybí informace, kde jsou k dispozici zmiňované 

učební texty a materiály a co konkrétně je těmito materiály míněno! Učební texty jsem nenašla 

ani na CD – byly opravdu vytvořeny? 

3. Proč je na CD uložena pouze PowerPointová prezentace a nejsou zde k dispozici učební úlohy 

ve verzi použitelné pro tisk? Pro učitele je jistě snazší využívat materiály v elektronické 

(nejlépe editovatelné) formě. 

4. Na str. 10 je uvedeno, že lanthanoidy a aktinoidy: „… patří do 5., resp. 6. periody PSP“. 

Věřím, že jde pouze o autorův překlep. 

Dále bych na autora měla tyto dotazy: 

5. V Úloze 8 (str. 37 a dále) mají žáci mj. spočítat hodnotu rozpadové konstanty . Vzhledem 

k tomu, že vzorec pro výpočet v textu úlohy není uveden, předpokládá se, že s ním žáky 

seznámil učitel v předcházející výuce?  

6. V úloze 21 (str. 52) mají žáci určit počet elementárních částic u vybraných prvků. Na základě 

čeho mají stanovit počet neutronů a proč autor v autorském řešení neuvádí možné izotopy? 

7. Neuvažoval autor i o didakticky propracovanější verzi PowerPointové prezentace, než 

o pouhém souboru pořízených fotografií? 

8. Jak autor nahlíží na možnost spolupráce mezi učiteli chemie a fyziky při výuce f-prvků 

a radioaktivity na střední škole? Nevidí autor jistý nesoulad mezi zařazením těchto témat 

do výuky chemie v prvním, resp. druhém ročníku SŠ, zatímco ve fyzice (mikrosvěta) se tato 

témata probírají obvykle až ve třetím či čtvrtém ročníku SŠ? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Ačkoli mě mrzí absence jiných výukových materiálů než učebních úloh (např. učebních textů), 

domnívám se, že předložená práce Petra Distlera odpovídá požadavkům kladeným na diplomové 

práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře. 

 

Datum vypracování posudku: 24. 5. 2014 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Zdeňka Hájková 


