
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponentky) 

 
Předložil(a) student(ka): Zuzana Braná 
 
Název: Léčivé rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) se zaměřením na využití ve výuce  
 
Oponent(ka): PhDr. Linda Němečková 
 

 
 
 
1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle bakalářské práce jsou jasně definovány v Úvodu práce. Autorka stanovila celkem pět cílů: (1) 
Charakterizovat čeleď hvězdnicovitých rostlin (Asteraceae) včetně obsahových látek a jejich účinků, 
(2) Charakterizovat vybrané zástupce rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) spolu s jejich 
výskytem, vlastnostmi a využitím, (3) vytvořit tabulkový přehled o zastoupení druhů čeledi 
hvězdnicovitých s důrazem na jejich využití jako léčivky ve vybraných učebnicích pro ZŠ, (4) Stručně 
popsat metodiku tvorby pracovních listů, (5) Vytvořit praktická cvičení a pracovní listy pro výuku rostlin 
čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) na ZŠ.  
 
Cíl (4) Stručně popsat metodiku tvorby pracovních listů, nebyl podle mého názoru dostatečně 
naplněn. V práci není uvedeno jak konkrétně a za jakým účelem byly převzaté pracovní listy 
upravovány. Autorka v praktické části neodkazovala na reflektování informací z vytvořeného 
tabulkového přehledu o zastoupení druhů čeledí hvězdnicovitých, které byly získány z vybraných 
učebnic pro ZŠ. Domnívám se tedy, že zjištěné informace nebyly pro tvorbu pracovních listů využity.  
 
Hypotézy nebyly stanoveny, jelikož se jedná o práci aplikačně didakticky zaměřenou.   
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce se nejprve zabývá významem a užitím léčivých rostlin, včetně obsahových látek. Dále je velký 
důraz kladen na charakteristiku čeledi hvězdnicovitých rostlin.  
 
Další součástí práce je pak seznam učebnic přírodopisu pro ZŠ včetně přehledu uvedených informací 
o léčivých rostlinách, který vznikl metodou obsahové analýzy učebnic. Přehled je následován shrnutím 
dané problematiky. Výsledky analýzy jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1 na str. 36-41. 
 
Autorka dále uvádí informace o základech tvorby pracovních listů a praktických cvičení (str. 43). Tyto 
informace jsou však zařazeny do části práce, která je zaměřena více prakticky. Autorce práce bych 
v této kapitole doporučila pracovat s literaturou více.   
 
Poslední částí jsou pak přepracované pracovní listy. Obsah upravených pracovní listů však není 
nikterak provázán se zjištěnými údaji nabytými pomocí obsahové analýzy učebnic přírodopisu pro ZŠ. 
Postup a zdůvodnění úpravy pracovních listů též není uveden. 
 
 



3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Jazykový projev autorky se zdá být na dobré úrovni a to i v cizojazyčném abstraktu.  
 
Volba použité literatury se též jeví jako dostatečná, nicméně způsob citování je nejednotný. Veškeré 
obrázky a tabulky jsou pojmenovány a očíslovány. V závěru práce je poté uveden přehled použitých 
obrázků a tabulek.  
 
Oceňuji uvedení autorského řešení pracovních listů v příloze. 
 
V příloze práce však chybí původní nepřepracované pracovní listy. Doporučuji tedy tyto pracovní listy 
donést na obhajobu práce.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný  
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Část práce, která se věnuje teorii, je dostačující, neboť poskytuje důležité informace. Bylo by však 
vhodné, aby součástí byly i informace o základech tvorby pracovních listů a praktických cvičení, které 
se nachází až v té části práce, která je spíše prakticky zaměřená.  
 
Autorka uvedla přehledný výčet informací o hvězdnicovitých rostlinách, který je možno nelézt ve 
vybraných učebnicích přírodopisu pro ZŠ. Za slabou stránku práce nicméně považuji, že tyto 
informace pak nikterak nejsou využity pro zdůvodnění a následnou úpravu převzatých pracovních 
listů. Postup práce se takto jeví jako nekonzistentní.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
V textu práce je uvedeno, že jednotlivé pracovní listy jsou z většiny převzaté a upravené. Mohla byste 
proto uvést, jak vznikal pracovní list 3 uvedený na str. 54-55? Zda došlo k využití informací získaných 
během obsahové analýzy učebnic přírodopisu na ZŠ?  
 
Z jakého důvodu došlo k přepracování zbylých pracovních listů? Jaké změny jste v pracovních listech 
provedla? Uveďte prosím pár příkladů s odkazem na původní znění pracovního listu.  
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
I přes výše uvedené nedostatky splňuje předložená bakalářské práce základní požadavky na tento typ 
prací a z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě. Podmínkou ale je předložení původních 
pracovních listů při obhajobě. 
 
 
 
V Praze Datum  9.5.2019                                      …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 

 
 

 


