
Posudek školitele bakalářské práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazečky:  Barbora Pospíšilová 

 
Název práce:  Chemie očima veřejnosti 
 

 

 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazečky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a databázemi 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 
 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 1 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky 1 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou postojů veřejnosti k chemii. Práce čítá 

50 stran textu včetně citovaných použitých zdrojů a dvou tištěných příloh. K bakalářské práce je 

dále připojena jedna elektronická příloha obsahující surová data z dotazníkového šetření. 

Autorka byla ve všech fázích zpracování bakalářské práce příkladně aktivní, spolehlivá 

a o dané téma projevovala velký zájem. Podařilo se jí sehnat relativně velký vzorek respondentů, 

díky čemuž si poté mohla dovolit i výpočet korelačního koeficientu.  

Práce je zpracovaná přehledně a naznačuje silný mezioborový charakter zvoleného tématu. Za 

přínosné považuji mj. už jen fakt, že se autorka pustila do tématu chemofobie, kterému (možná 

kvůli své mezioborovosti a komplexnosti) u nás není věnována téměř žádná pozornost, přestože to 

může být jeden z klíčových faktorů (jak to vyplývá i z předložené práce), který souvisí nejen s 

(ne)oblíbeností chemie jako vyučovaného předmětu na středních školách, ale i s pregraduální 

přípravou učitelů nebo vzděláváním široké veřejnosti. Práce je přínosná i tím, že otevírá mnoho 

dalších otázek a tedy i potenciálních témat pro další závěrečné práce.  

Všechny předsevzaté cíle byly splněny a práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci.  

 

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: 29.8.2017 

 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 


