
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky : Bc. Lucie Papírníková   
 
Název práce: Význam exkurze ve výuce chemie 
 

 
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 

x 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 

 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 

x 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.: neočíslované tabulky 

 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 Bc. Lucie Papírníkové chce navázat na její velmi zdařilou práci bakalářskou 

z roku 2013, proto zřejmě nejsou zdůrazněny (ale ani zmíněny) některé důležité obecné informace 

týkající se školních přírodovědných exkurzí. V její BP byla mj. stručně shrnuta, zhodnocena a 

systemizována možnost exkurzí v Praze (15 námětů!), charakterizovány a strukturovány exkurze 

(uvedeny též anotace více autorských publikací k exkurzím), v praktické části byly uvedeny náměty 

na 15 chemicky zaměřených exkurzí v Praze.  

V diplomové práci je v současném stavu (27. 8. 2015) opět použito 6 z dřívějších námětů exkurzí, 

celkový počet exkurzí, které bylo možno najít k tomuto datu na webu, byl 14. Co ovšem je 

absolutně nepřípustné, je vkládat další materiály do vytvořeného webu ještě v začátku září, když 

hotová práce byla odevzdána 27. 8. 2015 - viz Opatření děkana č. 16/2010, čl. 1 a čl. 5 b). 

Diplomová práce má celkem pouhých 41 vytištěných stránek, vlastní text začíná na str. 7 a končí na 

str. 36, seznam literárních zdrojů má 29 položek, z nichž jenom 14 jsou zdroje z ISBN nebo ISSN 

(včetně středoškolských učebnic chemie), tři závěrečné práce z KUDCH (disertace a BP) 

k tematice, zbylé položky tvoří webové odkazy na stránky a portály jako MŠMT, RVP, ČŠI, ŠVP G 

a ZŠ Špitálská apod. To je proti bakalářské práci silná redukce!! Přílohy jsou uvedeny dvě, z nichž 

první, elektronická (Excelový dokument) není k tištěné práci přiložena, a druhou přílohou je 

vytištěný dotazník. Třebaže se na str. 30 praví, že součástí práce jsou webové stránky, právě tyto 

stránky nejsou v práci obsaženy ani jako příloha, dostupné jsou pouze na internetu, nikoli na SISu. 

K těmto problémům cituji: 
 

 „Opatření děkana PřF UK č. 16/2010, čl. 5, bod 5“, kde je následující formulace: 

 Čl. 1 Úvodní ustanovení 

 3. V případě nové práce za odevzdání listinné a elektronické podoby práce, jejich vzájemný soulad a za 

správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému (dále jen „SIS“) odpovídá 

student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student”); za zveřejnění práce odpovídá fakulta.  

Čl. 5 Náležitosti, formální úprava a odevzdání nové práce 

5. Práci odevzdá student v termínu určeném harmonogramem akademického roku, a to dvojím způsobem:  

a) dva exempláře práce v tištěné podobě, svázané v pevné vazbě, odevzdá student pověřenému pracovníkovi 

na katedře, na níž byla práce studentovi zadána;  

b) elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), 

vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS1, a to výhradně v prohledávatelném formátu PDF. 

Má-li práce přílohu či přílohy (např. soubory dat, multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do 

SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný 

soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS 

je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím 

SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou 

práce na DVD nosiči, případně po dohodě s katedrou jiným způsobem.  

6. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za 

odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby 

práce zaznamená SIS automaticky. Pověřený pracovník katedry zaznamená v SIS datum odevzdání tištěné 

podoby práce.  

7. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad 

(zejména obsahový) této podoby s její tištěnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a tištěné 

podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.  

DP se jeví jako až příliš strohý a úsporný výčet, počínaje obsahem, dále na 7. stránce textu jsou 

úvod a pět stroze zformulovaných cílů práce, vlastní textovou část práce představují str. 8 – 32, 

diskuse na 33. – 36. stránce. Bohužel v práci chybí přehled (např. tabulka?) vytipovaných a 

zpracovaných exkurzí, uvedených na webové stránce. Proč nejsou vytištěny též krátké 

charakteristiky ke každé z exkurzí, uvedených na webové stránce, to autorka nevysvětluje. Též 

postrádám nějaké vlastní vytvořené didaktické materiály pro žáky i učitele, např. pracovní listy 

s řešeními, metodickými pokyny apod. k těm exkurzím, které nenabízejí tyto prostředky komerčně. 



Na str. 40 je jako první uvedena elektronická příloha – data z dotazníkového šetření. Tato příloha 

(dokument Excel) je sice vyvěšena v SISu, ale chybí v obou vytištěných verzích na nosiči dat. 

Diplomová práce Lucie Papírníkové rozsahem přespříliš útlá působí jako doposud nejtenčí, jaká 

byla obhajována na KUDCH od roku 1998, kdy jsem na katedru nastoupila. Sice k práci náleží 

webová aplikace se současnou nabídkou 14 zpřístupněných exkurzí, s jejich popisy a odkazy na 

materiály, pokud jsou dostupné z webových stránek institucí či podniků, ale v práci by měl být 

uveden alespoň přehled popsaných exkurzí v tabulce. Nemohu souhlasit, že pouze internet je 

plnohodnotnou a spolehlivou složkou vytištěné formy diplomové práce, ba naopak – pokud má být 

autorská práce a související webová stránka majetkem fakulty (viz Opatření rektora UK 6/2010 a 

Opatření děkana PřF 16/2010), měly by být vytisknutelné materiály alespoň součástí příloh této DP 

a elektronické datové soubory a software vždy musí být přiloženy na elektronických nosičích. 

Dalším problémem veřejného webu může být to, jak dlouho zůstane webová stránka funkční a 

přístupná, jaké programy a prohlížeče ji budou podporovat např. za 10 let? (To připomínám i 

vzhledem k tomu, že např. Státní archiv ČR dodnes uchovává státní materiály a důležité listiny 

vedle digitalizovaných médií také na černobílém kinofilmu uloženém v prostředí s předepsanými 

podmínkami (teplota, tlak, osvětlení) tak, aby zůstaly zachovány ještě za 60 či 100 let.)  
 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

Zajímavou informací je, že sběr dat byl prováděn od června do října 2014, tedy po 4 měsíce, 

z nichž dva připadly na období školních prázdnin - proč? 
 

Proč není uveden přehled vytipovaných exkurzí (k cíli č. 3) např. tabulkou a proč nejsou vytištěny 

též krátké charakteristiky ke každé z uvedených exkurzí, nabízených na webové stránce? Proč 

nejsou uvedeny alespoň odkazy institucí k jednotlivým exkurzím z vytvořené stránky Chemické 

exkurze??? 

Jaké další lokality z 91 vytipovaných, které zmiňuje v diskusi, měla autorka na mysli? 
 

K mnohým z exkurzí uvedených na webu nejsou nabízeny materiály pro žáky (i učitele), jako PL, 

rozšiřující komentáře či shrnutí. Jako prioritní aktivitu uchazečky bych očekávala vytvoření právě 

takovýchto didaktických materiálů včetně správných řešení a metodických pokynů a komentářů 

pro učitele. Bylo by možné něco takového doplnit alespoň pro zveřejněné exkurze? 
 

Proč není v práci přiložen nosič s elektronickou Přílohou 1, avizovanou na str. 40? 

Proč není přiložen soubor vytvořených dat k internetovému odkazu – viz Opatření děkana 

16/2010?  

(Jak je možné, že jste porušila Opatření děkana 16/2010 (a předchozí, viz doporučení rektora!), 

když jste ještě 3. 9. a opět 7. 9. 2015 doplňovala a měnila v materiálu, který byl „odevzdán“ na 

web, další exkurze: Geopark Železné hory, Mineralogické muzeum PřF, Informační centrum 

Marlenka???) 
 

V práci i na webové stránce je řada mluvnických nepřesností a chyb, především v nevhodně 

užitých koncovkách a méně srozumitelných „nečeských“ vyjádřeních – bylo by vhodné tato chyby 

opravit – viz příloha tohoto posudku. 

 

Závěr: 

Abych mohla práci doporučit k dalšímu řízení, požaduji přinejmenším doplnění tištěné kapitoly, 

která naplní vytyčené cíle č. 3 – 5, uvede přehled jednotlivých zpracovaných exkurzí, tabulku, kde 

budou rozčleněny exkurze dle místa, instituce a typu a u každé z uvedených exkurzí budou 

doplněny didaktické materiály, metodické pokyny a poznámky pro učitele, podle kterých si učitel 

může tipovat a vybírat, plánovat a didakticky připravit danou exkurzi. Podrobnější materiály, 

komerční pracovní listy, obrazový a doplňující materiál institucí si učitel sám pak může dohledat na 



webu. U těch exkurzí, kde na webu podrobné vhodné materiály nelze dohledat, doporučuji je 

vytvořit a doplnit o ně jak tištěnou verzi, tak i vlastní webovou stránku Chemické exkurze. 

Požaduji též doplnit uvedenou elektronickou Přílohu 1 na CD! 

Dále požaduji, aby bylo vytvořeno a do práce vloženo médium s nahranými stránkami exkurzí ve 

stavu ke dni odevzdání diplomové práce, tedy veškerý vlastní vytvořený elektronický materiál 

v souladu s předpisy. 

 

C. Celkový návrh 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava textu  JE podmínkou přijetí práce 

 

Práci nedoporučuji v stavu, v jakém byla odevzdána, k přijetí k dalšímu řízení. 

 

Navrhovaná celková klasifikace: neobhájeno 

 

Datum vypracování posudku: 8. 9. 2015 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k posudku oponenta: 
 

Připomínky k písemné podobě práce: 

V klíčových slovech chybí pojmy jako „dotazníkové šetření, analýza a vyhodnocení dat“, kterým je 

věnována podstatná část práce (s.14 - 29). 

V Abstraktu v ČJ je chyba v koncovce: „….jsou součástí práce vytvořené webový stránky, …“ 

(V některých kapitolách je zbytečně používáno méně doporučené, tzv. „ich-formy“, tedy 1. osoby 

jednotného čísla, namísto neosobního vyjádření v trpné formě či v množném čísle.) 

V práci je stanoveno pět cílů, z nichž obsah tištěné podoby práce naplňuje výrazně první cíl: 

Tvorba, zadání, vyhodnocení dotazníku. Druhý cíl (Vyhledat informace o výuce a podpoře 

využívání exkurzí na školách) je splněn pouze do jisté míry: pro využití k exkurzím nejsou 

zohledněny např. nabídky tematických programů Stanic přírodovědců, Sdružení Tereza nebo 

Vzdělávacích center a Středisek služeb školám? Třetí cíl (Vytipovat místa vhodná k exkurzi …) je 

řešen a popsán pouze  na devíti řádcích na str. 29 – 30. Splnění cílů čtvrtého a pátého je sporné, 

neboť v DP je jim vyhrazena část kapitoly 3.3 na str. 30 – 32. 

Na str. 11 je rozpracována otázka důležitosti exkurze pro výuku. Z tohoto odstavce je patrné 

hluboké prostudování problematiky autorkou, která zde cituje naše i zahraniční autory, kteří se 

k tematice vyjádřili – např. v mezinárodním JCE, též zmiňuje anglický portál nabízející tipy 

samotných učitelů na realizované exkurze. Zde by byla mohla být více řešena problematika v ČR 

z toho pohledu. Dobře je zhodnoceno zastoupení přírodovědné exkurze v RVP a ŠVP škol. (V 

poslední větě by měla být opravena chyba v přísudku: ..“by měly být exkurze vztaženy, je dána 

…“). Co se týká zastoupení návrhů na exkurze v citovaných učebnicích chemie, konkrétní návrhy 

tam asi nelze hledat. Proto autorka správně zvolila upozornění na výroby chemických látek 

v učebnicích. Bohužel citované učebnice (Mareček, Vacík, Kolář a spol.) jsou vesměs cca 15 a více 

let staré, ale pro ZŠ existují i novější učebnice chemie.  

Již na str. 11 - 12 autorka krátce charakterizuje dotazníkové šetření mezi učiteli, což je problematika 

naplnění prvního cíle. Jako Praktickou část se autorka rozhodla uvést dotazníkové šetření, provést 

jeho vyhodnocení a okomentovat získaná data. Tato kapitola tvoří podstatnou část DP (s. 14 - 29). 

Zajímavou informací je, že sběr dat byl prováděn od června do října 2014, tedy po 4 měsíce, 

z nichž dva připadly na období školních prázdnin?? Z úctyhodného množství oslovených škol 

(4765) se vrátilo 609 dotazníků – možná by návratnost dotazníků byla vyšší než 13%, kdyby byly 

rozeslány začátkem září a sběr ukončen do Vánoc? Grafické zpracování výsledků šetření je 

provedeno v odpovídajících případech koláčovými grafy, v dalších histogramy (grafy č. 2 - 19), kdy 

ne ve všech případech jsou zvolené typy grafu dobře přehledné, možná by byly výstižnější 

tabulkové přehledy? (viz otázky 3, 4)? Naopak v otázce 7 se mi volený typ histogramu zdá velmi 

vhodný a přehledný, komentáře k jednotlivým kritériím jsou zde rozpracovány velmi podrobně a 

názorně. Při vyhodnocení výsledků odpovědí na 8. otázku mne zaujala tabulka (chybí očíslování!!), 

kde je jasně prokázáno, jaké jsou pro učitele největší překážky při uskutečňování exkurzí: vedle 

chybějící podpory vedení škol též neexistující materiály jako PL k exkurzím! Proč se tedy autorka 

nezaměřila ve svých vytipovaných exkurzích více na tvorbu těchto potřebných materiálů? 
K odpovědím na otázku 9 mám dotaz, zda jsou učitelé dostatečně informováni o existenci muzeí a 

informačních středisek s přírodovědnou sekcí, IQ center s chemickým oddělením apod.? Naopak u 

otázky 10 mne nepřekvapuje neinformovanost učitelů, vzhledem k tomu že většinou nebyli nijak 

upozorněni či vyzváni (během pregraduálního studia, při tvorbě ŠVP apod.) v rámci chemie o 

organizaci exkurzí ve výuce chemie uvažovat! U otázky 11 je uvedeno, že odpovědi jsou 

v elektronické příloze č. 1, ale tato příloha není k dispozici v DP. Dle otázky č. 12 byla zajisté 

zvolena i podoba webové stránky. V komentáři k výsledkům odpovědí je opět uvedena nečíslovaná 

tabulka (str. 28). 

K naplnění cílů 4 a 5 je uvedena až velmi stručná charakteristika na str. 12 - 13 tvorbu webových 

stránek (čtvrtý cíl práce), kde by určitě nebylo na škodu podrobnější vysvětlení k Open Source 

systému, jeho instalaci a použití a charakteristice některých nástrojů, které tento redakční systém 

nabízí pro tvorbu webových stránek. Na str. 30 - 32 je znovu až příliš stručně nastíněna tvorba 

vlastní webové stránky, tato problematika by si jistě zasloužila více rozpracovat vysvětlit. Zmínka o 



Open Source redakčním systému Joomla! Je dosti vágní, co nabízí a jaké prostředí a nástroje lze při 

tvorbě stránek využít, to autorka nezmiňuje, stejně jako např. webový odkaz na stažení tohoto 

systému. Popis vlastní vytvořené stránky je proveden poněkud volnějším „lidovějším“ jazykem, než 

je pro DP vhodné. Vytvořená internetová stránka na adrese http://lucka.jazzyki.cz/index.php je 

dostupná z prohlížečů Explorer, Google Chrome nebo Mozila Firefox. V práci ovšem je zmíněn 

pouze neúplný odkaz: „lucka.jazzyki.cz“; obr. č. 3 v tištěné práci je proveden ve velmi špatném 

rozlišení! Bohužel zde chybí přehled (např. tabulka?) vytipovaných a zpracovaných exkurzí, 

uvedených na webové stránce. Proč nejsou vytištěny též krátké charakteristiky ke každé z exkurzí, 

uvedených na webové stránce? 

Diskuse k tištěné verzi DP je dosti podrobná, charakterizuje problémy s tématem spojené a zamýšlí 

se též nad jejich možnými příčinami. Při vytipování vhodných míst k exkurzím (3. cíl DP) odvedla 

autorka velký kus práce, kterou asi nedokázala dobře slovy popsat: popisuje, že našla 91 lokalit, 

sama osobně navštívila a prostudovala 15 z nich. Od mnohých institucí a podniků však nezískala 

souhlas ke zveřejnění na svou webovou stránku, mnohé neodpověděly vůbec. Bohužel, aby mohla 

exkurzi všeobecně doporučit, musí oslovená instituce souhlasit. Závažná poznámka je v práci 

uvedena na str. 32, kde autorka uvádí potíže se zveřejněním informací a důvody firem, které s tím 

nesouhlasily: ÚČOV v Praze, Ryor, Kofola, Letiště a ChocoChapeau. 

Logickým závěrem plynoucím z dotazníkového šetření by bylo vytvořit (u odsouhlasených exkurzí, 

které nenabízejí žádné vlastní materiály pro návštěvníky) již dříve zmíněné didaktické materiály, 

např. autorské pracovní listy s otázkami k aktuální exkurzi, které by si učitel mohl pro žáky předem 

upravit – jsou nějaké takové autorské materiály alespoň součástí webu? Sama jsem v odkázaných 

materiálech exkurzí objevila vždy pouze komerční materiály, pokud je instituce poskytují?     

 

K webové stránce: 
Porušení ustanovení opatření děkana č. 16/2010, čl. 1, bod 3! 

Dne 31. 8. 2015 bylo na stránce uvedeno 14 exkurzí, dne 3. 9. byly přidány další dvě exkurze: Geopark 

Železné Hory a Mineralogické muzeum PřF UK, které dne 7. 9. zmizely po mém upozornění, ale objevilo se 

nově Návštěvnické centrum Marlenka!  

Po otevření stránky problém nastane hned s mapkou krajů, kde v žádném prohlížeči (Explorer, Mozila 

Firefox ani Google Chrome) není možné kliknutím na kraj (kromě hl. m. Prahy) otevřít příslušné přiřazené 

exkurze. Při podrobnějším prohlížení jednotlivých exkurzí se mi nezdá šťastné umístění tabulky se 

základními informacemi, včetně adresy lokality, až na závěr popisu, doporučila bych pořadí informací 

uzpůsobit spíše popisům exkurzí, které autorka uvedla již ve své BP.  

(Celkem na webu pro návštěvníka dostupných 14 odkazů s náměty na exkurze pro chemii, které jsou 

roztříděny podle krajů (a Prahy) – v proklikávací mapce však funguje však jen Praha.) 

Podle institucí jsou viditelné exkurze rozděleny na 5 oddílů, z nichž Informační centra a Naučné stezky 

nemají žádný odkaz, podle tematického zaměření na 10 oddílů, z nichž Sklářství a Radioaktivita nemají 

žádný odkaz na exkurzi.  
 

U všech zpracovaných exkurzí jsou vhodně uvedeny odkazy na firemní webové stránky, kontakty a možné 

webové prezentace institucí, pokud je mají. U exkurzí jsou sepsány odstavce „Postřehy z návštěvy“ a „Z 

pohledu učitele“ jako informace či krátké metodické poznámky pro učitele. Na závěr popisu je uvedena 

tabulka se základními informacemi – doporučuji, aby tato tabulka s adresou byla umístěna hned na začátku 

popisu. (Takto se návštěvník stránky dozví, že např. Marlenka je ve Frýdku Místku, až při podrobném 

zkoumání webové stránky Návštěvnického centra! V některých částech textů na webu však jsou ještě 

překlepy nebo mluvnicky neobratná spojení – prosím o opravu. 
 

U exkurze Podolská vodárna na webu: 

Na místo odkazu:  http://www.pvk.cz/upravna-vody-v-praze-podoli.html 

Je třeba napsat jiný odkaz:http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technicka-a-vyrobni-data/upravny-

vody/zakladni-informace/upravna-vody-v-praze-podoli/ 
 

Coca-Cola: Velice krátká a strohá anotace – nic víc, proč? 

Grafitový důl v Českém Krumlově? 

Kde je ukázka papírových materiálů, o kterých je zmíněno v popisu??? 

V Praze dne 8. září 2015          RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 

http://lucka.jazzyki.cz/index.php
http://www.pvk.cz/upravna-vody-v-praze-podoli.html.
http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technicka-a-vyrobni-data/upravny-vody/zakladni-informace/upravna-vody-v-praze-podoli/
http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technicka-a-vyrobni-data/upravny-vody/zakladni-informace/upravna-vody-v-praze-podoli/

