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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 

× 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 

 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 jiných zdrojů 

× 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 

× 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 

× 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. : 

 

Práce Bc. Vlastimila Součka nazvaná „Bezpečnost práce a zacházení s chemikáliemi ve 

středoškolské laboratoři“ je sepsána na 104 stranách, z čeho 5 stran tvoří 45 literárních zdrojů a 30 

stran přílohy 2–4. Příloha 1 je připojena v digitální formě na CD a obsahuje soubor 24 html a 7 

grafických souborů. 

V úvodu bych rád zdůraznil, že zpracování zvoleného tématu je dlouho očekávané s velkým 

praktickým potenciálem nejen pro učitele chemie a vedoucí pracovníky ve školství, ale i pro 

didaktiku chemie. Z tohoto úhlu pohledu zpracování tématu bezpečnosti práce v chemické 

laboratoři velmi vítám. Při bližším pohledu na práci, především pak na její webovou (digitální) část, 

která je podle mého názoru stěžejní a má největší šanci se dostat mezi širokou učitelskou veřejnost, 

se nemohu ubránit mírnému zklamání. 

Odhlédnu-li od drobných neobratností (např. str. 66) ve formulacích, překlepů v tištěné části 

(např. chybějící mezery str. 33, odsazování vs. neodsazování odstavců, nadpisy na koncích stránek) 

či zbytečné rozsáhlého obsahu, tak mi přijde zbytečné do tištěných příloh vypisovat celé seznamy 

toxických a výbušných látek či S, R, P a H vět (to by se naopak dalo snést ve webové verzi). Stačila 

by pouze citace zdroje nebo výběr relevantních látek pro SŠ chemii. Případně bych čekal alespoň 

autorův komentář, který ve webové verzi úplně chybí a v textové části je velmi vágní. 

„Český“ výklad zákonů, vyhlášek a nařízení vítám, ale zajímalo by mě, zda jste ho 

konzultoval s právníkem, a i tak bych vřele doporučil všude důrazně uvést, že se nejedná o právní 

výklad a autor nenese žádnou odpovědnost. Ve světle nového občanského zákoníku je podle mého 

názoru již nutnost (Zákon 89/2012 Sb. §2950). 

Kartičky vizualizující první pomoc považuji za dobrý nápad, ale dokázal bych si představit 

nejen větší počet (v textu máte více kategorií pomoci než na kartičkách) a hlavně lepší grafické 

zpracování. Například podtržené písmo nepatří mezi grafické standardy tištěných textů (zhoršují 

čitelnost). Zde by se hodilo využít k vizualizaci např. i obrázky/schémata.  

V textové i webové části místy chybí úplně a místy jsou pouze zkrácené názvy zákonů a 

vyhlášek, takže čtenář neví, co přesně čte (ne každý pozná zákony podle čísla). 

Co se grafické formy práce týče, tak tištěná práce je na tom bohužel mnohem lépe než 

webová, což je podle mého názoru tristní, vzhledem k tomu, že při psaní diplomové práce jste 

svázán určitými pravidly a při tvorbě webu nikoliv. Vzniklý soubor stránek je z velké části pouze 

neformátovaný text (špatně přehledný) a obrázkové odkazy jsou pro uživatele prakticky 

„neviditelné“ (viz např. odkaz „Zpátky nahoru“). Použití patkového písma a různé velikostí textů 

také nepovažuji za šťastné řešení a externí odkazy slovy „tady“ nebo „zde“ jsou dnes již přežitek, 

který nejen, že nevypadá pěkně, ale také uživateli nic neříká o tom, kam se dostane po kliknutí. 

V této grafické podobě není webová prezentace tématu pro uživatele bohužel vůbec zajímavá, což 

odradí mnoho uživatelů již při prvním setkání s ní. 

V textové části je poměrně velká část věnovaná sociálně patologickým jevům, což 

s tématem práce souvisí pouze okrajově, na druhou stranu problematika odpadů, která se tématu 

týká přímo, ve webové části práce úplně chybí. Podobně chybí i zmínka o Vyhlášce 288/2003 Sb., 

která úpravou podmínky, za kterých mohou určitě skupiny lidí vykonávat konkrétní práce. Nařízení 

evropského parlamentu 1272/2008 je zmíněno pouze v textové části, i když jeho přímý dopad pro 

blízkou budoucnost nejen značení chemikálií je obrovský (i pro SŠ). Podobně je na tom i vyhláška 

402/2011 Sb. Pokud bychom chtěli být úplně přesní, bylo by alespoň ve webové části vhodné jako 

jednu z prvních informací napsat, aby se uživatel přesvědčil o aktuálnosti daného dokumentu (např. 

pomocí vloženého odkazu), případně vložit datum aktualizace. S tím souvisí i již aktuální norma 

uvedená v práci ČSN 01 8003, která byla nahrazena (018003) ČSN 01 8003. 

Přes všechny uvedené nedostatky ale práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené 

na práci diplomovou. 

  

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/018003-csn-01-8003_4_24274.html


B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Konzultoval jste výklad právních dokumentů s právníky a první pomoci s lékaři? 

 

Co je podle Vás hlavním přínosem Vaší práce pro výuku chemie na SŠ a proč? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 

 

Datum vypracování posudku: 10. 9. 2014 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 

 


