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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce  

 

1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP 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 

V bakalářské práci nebyly stanoveny její cíle. 

 

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) 

Názvy děl u tří citačních zdrojů jsou psány velkými písmeny. 

 

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 

V práci se vyskytují velmi ojediněle překlepy (např. str. 8 „havárií“, str. 17 „diskuze o tom“, str. 18 

„chemikálie“, str. 30 „Personův“ či str. 38 „Pearsnova“). 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

x 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 



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

Chybí seznam zkratek (v textu práce se vyskytují např. tyto zkratky: PET, PLA, DDT). 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Bakalářská práce je zaměřena na vnímání chemie jako takové veřejností. Téma je vzhledem 

k průniku chemického průmyslu do ostatních odvětví tedy i do každodenního života každého 

jedince velmi aktuální a podstatné. Zvolené téma „Chemie očima veřejnosti“ je téma velmi široké a 

pro účely bakalářské práce je zapotřebí ho specifikovat. Autorka se v teoretické části práce 

zaměřuje na historii chemie, biopotraviny, výrobky z plastů a dále na posuzování chemie veřejností 

– chemofobii či posuzování chemie ve školství. V závěru teoretické části se autorka věnuje pojmu 

postoj – od definice pojmu, přes utváření a ovlivňování postojů po jejich měření a vyhodnocování. 

Praktická část práce se zabývá dotazníkovým šetřením. Autorka sestavila dotazník za účelem zjistit 

vztah a postoje respondentů k chemii. Výsledky z dotazníkového šetření byly zpracovány 

s využitím popisné statistiky (korelace a relativní četnosti). 

Teoretická část: 

V části „Stručná historie chemie“ jsou citovány zdroje publikované v roce 1946 dokonce i 1926, ze 

kterého jsou citovány informace i z oblasti moderního období. 

Na str. 11 (Období alchymie) místo pojmu „drogy“ bych použila pojem „léky“. Kapitola o 

moderním období je poněkud strohá a poukazuje na chemii spíše z negativního hlediska (bojové 

otravné plyny, atomová bomba, DDT). 

Celá první kapitola je uvedena dotazem „Co je to chemie?“. V rámci celé bakalářské práce 

postrádám odpověď na tento dotaz, sama jsem totiž nezjistila, co pojmem „chemie“ autorka myslí. 

Zda pouze chemii související s chemickým průmyslem (jeho produkty) či chemii v její skutečné 

podstatě, tedy, že i my jsme chodící chemické továrny a pojídáme dennodenně chemické látky.  

V úvodu třetí kapitoly je mnoho tvrzení, které by bylo vhodné podložit citací. 

V části „Ovlivňování názorů ne chemii“ postrádám alespoň stručný popis současného stavu v České 

republice, kde vzniká mnoho center propagující chemii (např. IQLandia Liberec, centrum Pevnost 

poznání Olomouc, Techmania v Plzni) či mnoho vzdělávacích popularizačních projektů (např. Zažij 

chemii či popularizační vědecké pořady). 

Praktická část a závěr (dotazníkové šetření): 

Na str. 31 je uvedeno, že dotazník vyplňovali žáci základních škol, spolupracovníci otce a známí 

autorky práce. Chtělo by úzce specifikovat procentuální rozvržení respondentů a v případě, že by 

počet respondentů byl významný, poté i oblast zaměstnání otce. 

Likertovu škálu bych doplnila o možnost volby tvrzení: Nejsem schopen/schopna odpovědět, má 

odpověď není jednoznačná“ (Např. na otázky: „Mám z chemie strach.“; „Chemické látky jsou 

nebezpečné a škodlivé pro člověka.“ či „Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro životní 

prostředí.“). 

Dotazník obsahoval 23 položek. V tabulce, která je součástí přílohy č. 2, jsou uvedeny pouze 

odpovědi na 17 otázek a graficky zpracováno je pouze sedm položek. Až v seznamu příloh je 

uvedeno, že kompletní přehled odpovědí je uveden pouze na přiloženém CD v souboru Excel, kde 

jsem nalezla pouze výčet odpovědí nikoliv statistické zpracování. Nikde není vysvětleno, proč 

odpovědi právě na tyto otázky nebyly do textu práce zařazeny a proč bylo graficky vyhodnoceno 

pouze sedm vybraných položek. 

Otázka 12 zjišťuje využití nabitých znalostí z chemie v praktickém životě. Zde mám spíše pocit, že 

autorka zjišťovala, zda respondenti se v praktickém životě setkávají s chemickými produkty (jak je 

uvedeno na str. 36 dole), neboť tam by spadal i autorkou očekávaný benzín (chemický produkt) a ne 

přímé využití znalostí z chemie. 

Odstavce uvedené v závěru (zdůvodnění a interpretace výsledků) bych osobně zařadila do kapitoly 

s názvem Diskuse. V závěru by mělo být shrnutí celé bakalářské práce. 

Co se týče statistického zpracování, kladně hodnotím, že autorka použila i jiné statistické funkce 

než relativní četnosti. 



 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Na straně 25 jsou uvedeny definice pro potřeby komunikace v chemii. Druhou definicí je 

informovanost veřejnosti o chemii – všeobecné povědomí o chemii, procesech a sociálních rolí bez 

detailního porozumění. Co se tím myslí? 

 

2. Které statistické funkce a koeficienty byly použity a proč? Co se jimi sledovalo či zjistilo?  

 

3. Co z dotazníku vzešlo? Jaké by mohly být další postupy (např. v rámci diplomové práce)? 

 

 

Předkládaná bakalářská práce splnila požadavky kladené na typ závěrečné práce tohoto stupně. 

V teoretické části práce uchazečka prokázala schopnost shromažďovat a sumarizovat doposud 

popsané informace probírané problematiky. V praktické části pak uchazečka provedla vlastní 

průzkum na základě dotazníkového šetření. Z dotazníkového šetření pak statistickou analýzou 

získala data, která interpretovala. Výše uvedené připomínky nejsou závažnými chybami, jsou jen 

doporučením oponenta. 

 

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: 6. září 2017 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 


