
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Petra Váňová 
 

Název práce: Tvorba elektronických studijních opor pro moderní vyučování chemie 
 

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

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 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 

X 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. : 
 

Předkládaná DP „Tvorba elektronických studijních opor pro moderní vyučování chemie“ 
uchazečky Bc. Petry Váňové, jež navazuje na již obhájenou bakalářskou práci, je zpracována na 
122 stranách, včetně použité a prostudované literatury (celkem 73 zdrojů, včetně internetových 
zdrojů a odkazů na využitý software) a 22 stranách příloh, ve kterých se nachází vlastní vzorové 
dotazníky k vytvořeným studijním materiálům, motivační osmisměrka, dva pracovní listy a zadání 
závěrečného testu. DP je členěna do osmi kapitol – Úvod a cíle diplomové práce, Metodika, 
Teoretická část, Praktická část, Diskuze, Závěr, Seznam použité literatury, kde je i výčet tabulek 
a grafů, vlastních a převzatých obrázků (ze 110 využitých obrázků jich 81 autorka pořídila sama) 
a Přílohy.  

Jako aktivní pedagog vytvořené materiály velmi oceňuji a věřím, že i ostatní pedagogové 
připravené materiály přijmou s nadšením a využijí ve výuce. Veškeré materiály autorka sama 
nejprve vyzkoušela, dále při své pedagogické praxi ověřila a následně upravila. Součástí 
praktického ověření bylo i dotazníkové šetření zaměřeného na učitele i na žáky. Oba dotazníky byly 
autorkou vyhodnoceny a zpracovány do grafů.  
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Můžete stručně charakterizovat základní rysy distančního vzdělávání a e-learningu a vymezit 

v čem se tyto metody shodují či doplňují a v čem se liší? 

  

2) Z jakých zdrojů jste čerpala náměty na chemické experimenty, které k danému tématu uvádíte 

 (Příprava fenolftaleinu, Měděný chameleon)?  

 

3) Myslíte si, že by bylo možné předkládané materiály využít i u žáků základních škol (např. po 

 nějakých úpravách apod.)? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 
 
Datum vypracování posudku: 11. září 2014 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 
 


