
Posudek oponenta bakalá řské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Běla Marie Samková 
 
Název práce: Isomerie ve výuce chemie 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

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

x 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 

 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.: 
 
Bakalářská práce se věnuje tématu Isomerie ve výuce chemie na SŠ. Isomerie má velký dopad na 

vlastnosti látek a proto je určitě na místě se tomuto tématu ve výuce chemie věnovat. 
V bakalářské práci je velmi pečlivě provedena literární rešerše nejrůznějších zdrojů – videí, 
prezentací, učebnic apod. Hlavním cílem práce bylo vytvoření powerpointové prezentace, která 
je navržena k použití při výkladu různých částí organické chemie tam, kde je to právě vhodné 
(téma alkany, cykloalkany, alkeny, sacharidy atd.). Prezentace byla vytvořena v rozsahu 66 
snímků, které jsou všechny v práci více komentovány. Autorka se však v práci nevyhnula 
některým nepřesnostem a formulačním neobratnostem. Dále uvádím velmi podrobný seznam 
výtek k jednotlivým aspektům práce: 

 
1. Rozsah BP a její členění 
Shrnutí na str. 15 by se spíše hodilo do diskuse, i když zde logicky navazuje. Stejně tak další shrnutí 

jednotlivých kapitol. 
Str. 34 na úvod kapitoly 3.1.1 bych doplnila metodický pokyn pro práci s prezentací. Mně samotné 

při čtení a zároveň procházení prezentace chyběla metodika k práci s odkazem na otáčivé 
modely. (přesun ze str. 38). Dále komentář k tomu, jaké typy vzorců používáte v prezentaci a 
držet se jednotné formy 

 
2. Odborná správnost 
Str. 13 ve vyhledávači zadáno heslo „isomers“ v angličtině, není diskutováno, proč nebylo zadáno 

v českém jazyce, pak samozřejmě jsou výsledkem materiály v anglickém jazyce 
Str. 13, kap. 2.1.2.1., 1. ř.: časový údaj 6:48 minut, mělo by být 6 min 48 s, obdobně i dále v práci 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 5. ř.: zde zdůraznit, že se jedná o chybný název látky použitý v prezentaci 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 8. ř: nevhodná formulace: vývoje složení benzínu  - vhodnější: rozboru složení 

benzínu 
Str. 17, obr. 4 – na obr. je chybně uvedeno označení struktury jako amino namísto enamin – v práci 

není nikde zmíněno 
Str. 34, popis snímku č. 2: nesprávně použit pojem cukr, měl by být sacharid. Navíc, je vhodné 

uvést pojem sacharidy (glukosa a fruktosa) a jejich využití ve fázi výuky, kdy jsou žáci na 
začátku organické chemie. Navíc strukturní vzorce mají mít vyznačené všechny vazby nikoli 
jako na snímku č. 2, kde není vyznačena vazba k atomům vodiku. 

Str. 37, 3. a 4. tvrzení není pravdivé. Porovnáváte nesrovnatelné. 
Str. 40: popis snímku č. 16. Chybně uveden název 2-methylpropan, má být 2-methylpropen. 

Cyklobutan je konstituční isomer ke všem ostatním látkám na snímku č. 16. Pokud zařadit do 
podskupiny, pak se jedná o funkční isomery nikoli řetězové. 

Str. 41, didaktické poznámky ke snímku č.19: funkčních konstitučních skupinových isomerů 
Str. 44, popis snímku č. 28: chybný název 1,2-dimethylhexan, má být 1,2-dimethylcyklohexan 
Str. 46, 4. odst.: Chirální uhlík/ centrum je starší označení stereogenního centra. Nejsou ve vztahu 

podmnožiny. 
Str. 51, 1. odst.: Nepřesný popis. Haworthova projekce fruktosy má 2 hydroxymethylové skupiny. 
Str. 54: Používány stereodeskriptory D- a L- pro aminokyseliny. V celé práci nevysvětleno. 
Str. 56: CPK coloring – není v seznamu zkratek.  
Str. 56, 2. odst.: zelená barva se používá pro halové prvky, nikoli jen pro chlor.  
Str. 58, tab. 2, 1. příklad – viz analogie s cyklobutanem – funkční isomerie 
P12: nesprávné použití klínků na stereogenním centru 
P13: neúměrně dlouhé vazby v cyklohexanu 
 
3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
Str. 14 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 2 



Str. 17 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 4 
Str. 21 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 7 
Str. 22– chybí odkaz v textu na obrázek č. 8 
Str. 32, kap. 3.1., 2. odst. …. v některé literatuře i konformační isomery – zde chybí odkaz na 

literaturu 
 
4. Jazyk práce 
 
5. Formální a grafická úroveň práce 
Str. 11, 1. odst. Poslední řádek: rozdělena 
Str. 11, kap. 2.1.1.2., 5. ř.: izomerů – isomerů 
Str. 17, poslední řádek: částí 
Str. 25, kap. 2.1.5.2, 1.ř.: K V diplomové práci… 
Str. 25, kap. 2.1.5.2, 3.ř.: procvičujíe 
Str. 42, 2.ř.: odkaz na snímek č. 20 21 
Str. 61: snímky 1-7 na str. 58 doporučujete snímky 1-8 
Str. 11, 1. odst. Názvy tematických celků malými písmeny, jen na posledním řádku Deriváty 

uhlovodíků a Biochemie velkými písmeny.  
Str. 11, kap. 2.1.1.2., 4. řádek Chybí podnět ve větě: Začíná definicí isomerie. Co začíná? Nejasné. 
Str. 13, kap. 2.1.2.1., 2. ř.: Ve větě: Konkrétně řetězových isomerů butanu, … chybí přísudek ve 

větě 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 4. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 8. ř.: názvosloví čeho?  
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 10. ř.: při vyjmenování více pojmů je poslední uveden spojkou a meso 

sloučeniny 
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 11. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 14. ř.: ….aby v rámci… v rámci čeho?  
Str. 15, kap. 2.1. 3., 3. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 17, kap. 2.1.3.3., 14. ř.: poslední řádek nad obr. č. 6 – stereodeskriptor E se píše kurzívou E 
Str. 22, kap. 2.1.4.2., 10. ř.: při vyjmenování více pojmů je poslední uveden …a isomerie 
Str. 23, kap. 2.1.4.3., 3. odst., 3.ř.: nesoulad podmětu s přísudkem: vysvětleny pojem 
 
Nepřesnosti v prezentaci:  
Snímek č.2: Strukturní vzorce mají mít vyznačené všechny vazby nikoli jako na snímku č. 2, kde 

není vyznačena vazba k atomům vodíku. 

Snímek č. 3 a na všech dalších snímcích: Použítí klínků: použit  , správně má být resp. i 
u plných. Platí pro použití u stereogenních center. PANICO, Robert. Průvodce názvoslovím 
organických sloučenin podle IUPAC: doporučení 1993 (publikované i dosud nepublikované 
změny k Názvosloví organické chemie, vydání 1979). Vyd. 1. Redaktor Warren H Powell. 
Praha: Academia, 2000, 220 s. ISBN 80-200-0724-5. Prestože autoři sami to nedodržují. 

Snímek č. 4: Nejednotně znázorněné vzorce. Dva levé jsou kombinací racionálního a skeletálního 
vzorce oproti vzorcům napravo, kde jsou racionální vzorce. V této fázi výuky není nutné 
číslování řetězce, nemá ve fázi představení konstituce úplně význam. Uvedla bych i zde další 
jiný příklad, např. dimethylether a ethanol, aby žáci viděli, že konstituce není pouze o 
větvenosti řetězce a atomech uhlíku a vodíku.  

Snímek č. 5: Uvedla bych strukturní vzorec, tedy i vazby k atomům vodíku. 
Snímek č. 10: Úkol. V zadání bych použila sumární vzorec. Jako to máte na snímku č. 10 a 11. 

Rovněž nepoužit sumární vzorec v zadání na snímku č. 15. 
Snímek č. 11 a další: Všude bych používala cik-cak řetězce jako např. na snímku č. 4 a 7. Rozdílná 

velikost posledního vzorce. 
Snímek č. 12: poprvé tlačítko na otáčivý model 
Snímek č. 13: chybí odkaz na otáčivý model 



Snímek č. 14: použity jiné typy vzorců u otáčivých modelů. Doporučovala bych použití stejných 
typůvzorců. 

Snímek č. 15: V zadání úkolu již může být použit pojem isomery. Napište isomery, které odpovídají 
sumárnímu vzorci… 

Snímek č. 17: Správný sumární vzorec je C3H8O nikoli C3H7OH. 
Snímek č. 19: Název snímku Funkční (skupinové) isomery jako na snímku 18. Na snímku nejsou 

stejně dlouhé vazby ve vzorci dimethyletheru. 
Snímek č. 20, 21 a 23: U tautomerie použít šipky vyznačující rovnovážný stav ( ) a toto 

zohlednit v popisu těchto snímků na str. 42.  
Snímek č. 35: Uvedeny stereodeskriptory D- a L-. ale nevysvětleny. V popisu na str. 47 odkaz na 

popis snímku č. 39, kde vysvětleno pro sacharidy, ale zde je aminokyselina. Na snímku č. 33 
butan-2-ol a zde není zavedena nomenklatura R/S.  

Snímek č. 38: nepřesná definice pojmu diastereomer – stereoisomery lišící se konfiguraci alespoň 
na jednom stereogenním centru, ale ne na všech (to jsou pak enantiomery). Stejně tak bych toto 
zavedla u enantiomerů na snímku č. 34 – všude opačná konfigurace. 

Snímek č. 39: za tento snímek by bylo vhodné zařadit snímek, kde by bylo ukázáno zacyklení 
sacharidu z Fischerovy projekce (není v práci nikde definována) do Haworthových vzorců.  

Snímek č. 40: Toto tvrzení neplatí pro látky s 1 stereogenním centrem. To jsou pak enantiomery. 
V metodice vztaženo jen na triosy. 

Snímek č. 41: zde nejsou Haworthovy vzorce, o kterých hovoříte na str. 51.  
Snímek č. 42: bych umístala v prezentaci dříve, např. za snímek č. 38. 
Snímek č. 44: zavádějící zelené šipky – v jakém směru se jimi řídit?  
Snímek č. 48: proč zařazen, obdobně již na snímku č. 37 
Snímek č. 50: neúplné prostorové vyjádření, chybí druhý klínek 
Snímek č. 51: chybí prostorové znázornění na stereogenním centru. 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaké pojmy z oblasti isomerie, dle Vašeho názoru, by měly být zmíněny žákům na SŠ?  
A měli by všechny pojmy umět všichni žáci či jen zájemci o chemie – budoucí maturanti 
z chemie?  

2. V bakalářské práci zmiňujete Fischerovu projekci. Není v práci však nikde komentována. 
Jak je definována Fischerova projekce a kde je ve výuce chemie vhodné s ní pracovat?  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce. (Oprava vztahu pojmů konstituce, 



konfigurace a konformace. Oprava chybných názvů sloučenin).  
 
Bakalářská práce i přes výše uvedené výtky splňuje podmínky kladené na tento typ prací a 

doporučuji ji proto k dalšímu řížení. 
 
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 11.6.2018 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Simona Hybelbauerová 
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Str. 56, 2. odst.: zelená barva se používá pro halové prvky, nikoli jen pro chlor.  
Str. 58, tab. 2, 1. příklad – viz analogie s cyklobutanem – funkční isomerie 
P12: nesprávné použití klínků na stereogenním centru 
P13: neúměrně dlouhé vazby v cyklohexanu 
 
3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
Str. 14 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 2 



Str. 17 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 4 
Str. 21 – chybí odkaz v textu na obrázek č. 7 
Str. 22– chybí odkaz v textu na obrázek č. 8 
Str. 32, kap. 3.1., 2. odst. …. v některé literatuře i konformační isomery – zde chybí odkaz na 

literaturu 
 
4. Jazyk práce 
 
5. Formální a grafická úroveň práce 
Str. 11, 1. odst. Poslední řádek: rozdělena 
Str. 11, kap. 2.1.1.2., 5. ř.: izomerů – isomerů 
Str. 17, poslední řádek: částí 
Str. 25, kap. 2.1.5.2, 1.ř.: K V diplomové práci… 
Str. 25, kap. 2.1.5.2, 3.ř.: procvičujíe 
Str. 42, 2.ř.: odkaz na snímek č. 20 21 
Str. 61: snímky 1-7 na str. 58 doporučujete snímky 1-8 
Str. 11, 1. odst. Názvy tematických celků malými písmeny, jen na posledním řádku Deriváty 

uhlovodíků a Biochemie velkými písmeny.  
Str. 11, kap. 2.1.1.2., 4. řádek Chybí podnět ve větě: Začíná definicí isomerie. Co začíná? Nejasné. 
Str. 13, kap. 2.1.2.1., 2. ř.: Ve větě: Konkrétně řetězových isomerů butanu, … chybí přísudek ve 

větě 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 4. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 14, kap. 2.1.2.2., 8. ř.: názvosloví čeho?  
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 10. ř.: při vyjmenování více pojmů je poslední uveden spojkou a meso 

sloučeniny 
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 11. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 15, kap. 2.1.2.3., 14. ř.: ….aby v rámci… v rámci čeho?  
Str. 15, kap. 2.1. 3., 3. ř.: …., nebo … nemá být čárka ve větě 
Str. 17, kap. 2.1.3.3., 14. ř.: poslední řádek nad obr. č. 6 – stereodeskriptor E se píše kurzívou E 
Str. 22, kap. 2.1.4.2., 10. ř.: při vyjmenování více pojmů je poslední uveden …a isomerie 
Str. 23, kap. 2.1.4.3., 3. odst., 3.ř.: nesoulad podmětu s přísudkem: vysvětleny pojem 
 
Nepřesnosti v prezentaci:  
Snímek č.2: Strukturní vzorce mají mít vyznačené všechny vazby nikoli jako na snímku č. 2, kde 

není vyznačena vazba k atomům vodíku. 

Snímek č. 3 a na všech dalších snímcích: Použítí klínků: použit  , správně má být resp. i 
u plných. Platí pro použití u stereogenních center. PANICO, Robert. Průvodce názvoslovím 
organických sloučenin podle IUPAC: doporučení 1993 (publikované i dosud nepublikované 
změny k Názvosloví organické chemie, vydání 1979). Vyd. 1. Redaktor Warren H Powell. 
Praha: Academia, 2000, 220 s. ISBN 80-200-0724-5. Prestože autoři sami to nedodržují. 

Snímek č. 4: Nejednotně znázorněné vzorce. Dva levé jsou kombinací racionálního a skeletálního 
vzorce oproti vzorcům napravo, kde jsou racionální vzorce. V této fázi výuky není nutné 
číslování řetězce, nemá ve fázi představení konstituce úplně význam. Uvedla bych i zde další 
jiný příklad, např. dimethylether a ethanol, aby žáci viděli, že konstituce není pouze o 
větvenosti řetězce a atomech uhlíku a vodíku.  

Snímek č. 5: Uvedla bych strukturní vzorec, tedy i vazby k atomům vodíku. 
Snímek č. 10: Úkol. V zadání bych použila sumární vzorec. Jako to máte na snímku č. 10 a 11. 

Rovněž nepoužit sumární vzorec v zadání na snímku č. 15. 
Snímek č. 11 a další: Všude bych používala cik-cak řetězce jako např. na snímku č. 4 a 7. Rozdílná 

velikost posledního vzorce. 
Snímek č. 12: poprvé tlačítko na otáčivý model 
Snímek č. 13: chybí odkaz na otáčivý model 



Snímek č. 14: použity jiné typy vzorců u otáčivých modelů. Doporučovala bych použití stejných 
typůvzorců. 

Snímek č. 15: V zadání úkolu již může být použit pojem isomery. Napište isomery, které odpovídají 
sumárnímu vzorci… 

Snímek č. 17: Správný sumární vzorec je C3H8O nikoli C3H7OH. 
Snímek č. 19: Název snímku Funkční (skupinové) isomery jako na snímku 18. Na snímku nejsou 

stejně dlouhé vazby ve vzorci dimethyletheru. 
Snímek č. 20, 21 a 23: U tautomerie použít šipky vyznačující rovnovážný stav ( ) a toto 

zohlednit v popisu těchto snímků na str. 42.  
Snímek č. 35: Uvedeny stereodeskriptory D- a L-. ale nevysvětleny. V popisu na str. 47 odkaz na 

popis snímku č. 39, kde vysvětleno pro sacharidy, ale zde je aminokyselina. Na snímku č. 33 
butan-2-ol a zde není zavedena nomenklatura R/S.  

Snímek č. 38: nepřesná definice pojmu diastereomer – stereoisomery lišící se konfiguraci alespoň 
na jednom stereogenním centru, ale ne na všech (to jsou pak enantiomery). Stejně tak bych toto 
zavedla u enantiomerů na snímku č. 34 – všude opačná konfigurace. 

Snímek č. 39: za tento snímek by bylo vhodné zařadit snímek, kde by bylo ukázáno zacyklení 
sacharidu z Fischerovy projekce (není v práci nikde definována) do Haworthových vzorců.  

Snímek č. 40: Toto tvrzení neplatí pro látky s 1 stereogenním centrem. To jsou pak enantiomery. 
V metodice vztaženo jen na triosy. 

Snímek č. 41: zde nejsou Haworthovy vzorce, o kterých hovoříte na str. 51.  
Snímek č. 42: bych umístala v prezentaci dříve, např. za snímek č. 38. 
Snímek č. 44: zavádějící zelené šipky – v jakém směru se jimi řídit?  
Snímek č. 48: proč zařazen, obdobně již na snímku č. 37 
Snímek č. 50: neúplné prostorové vyjádření, chybí druhý klínek 
Snímek č. 51: chybí prostorové znázornění na stereogenním centru. 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Jaké pojmy z oblasti isomerie, dle Vašeho názoru, by měly být zmíněny žákům na SŠ?  
A měli by všechny pojmy umět všichni žáci či jen zájemci o chemie – budoucí maturanti 
z chemie?  

2. V bakalářské práci zmiňujete Fischerovu projekci. Není v práci však nikde komentována. 
Jak je definována Fischerova projekce a kde je ve výuce chemie vhodné s ní pracovat?  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce. (Oprava vztahu pojmů konstituce, 



konfigurace a konformace. Oprava chybných názvů sloučenin).  
 
Bakalářská práce i přes výše uvedené výtky splňuje podmínky kladené na tento typ prací a 

doporučuji ji proto k dalšímu řížení. 
 
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 11.6.2018 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Simona Hybelbauerová 
 


