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Předložená bakalářská práce je zaměřena na léčivé rostliny z čeledi hvězdnicovitých 

(Asteraceae) a jejich aplikaci do výuky na základní škole formou pracovních listů a návrhů 

praktických cvičení. Práce obsahuje 65 stran textu a přílohový materiál, jehož součástí je 

především řešení pracovních listů a praktických cvičení.  

 

V první teoretické části práce autorka v úvodních kapitolách charakterizuje význam a využití 

léčivých rostlin včetně chemické povahy drog a hlavních skupin obsahových látek. 

V následující kapitole rešeršní části autorka charakterizuje čeleď hvězdnicovité (Asteraceae) a 

uvádí charakteristiky vybraných zástupců léčivých rostlin včetně obsahových látek, 

ovlivňujících zdraví člověka, doplněné fotografiemi. Přehledně zpracovaný materiál může 

sloužit učitelům při výuce systematiky rostlin. Závěrečná subkapitola je věnována 

nadstavbovému učivu, tj. vybraným zástupcům z oblasti tropů a subtropů. Jako východisko 

pro část praktickou autorka uvádí výsledky rozboru učebnic přírodopisu pro ZŠ z hlediska 

zastoupených informací o léčivých rostlinách z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). 

Učebnice hodnotila dle množství informací o dané čeledi a dle informací o jednotlivých 

zástupcích, kteří jsou v textech zmíněni. Výsledky hodnocení jsou přehledně tabulkově a 

textově zpracovány. Dalším východiskem pro tvorbu pracovních listů a praktických cvičení je 

kapitola, ve které se autorka věnuje základům didaktiky pracovních listů a praktických 

cvičení, včetně charakteristiky typů pracovní techniky a aktivit ve výuce přírodopisu, které 

využila v následné části praktické.  

 

Praktickou část práce autorka zaměřila na využití problematiky vybraných léčivých rostlin 

z čeledi hvězdnicovitých. Velmi pozitivně hodnotím všechna navržená praktická cvičení, 

které kladou minimální nároky na vybavení laboratoře či třídy a doplňující pracovní listy. 

V závěru didaktické části autorka uvádí možnosti využití navržených pracovních listů a 

praktických cvičení ve výuce botaniky na ZŠ. 

 

V úvodu bakalářské práce autorka jasně a jasně stanovila cíle, které byly naplněny. Práce je 

přehledně strukturovaná a obsahově provázaná, po jazykové stránce na velmi dobré úrovni.  

Po formální stránce obsahuje všechny náležitosti - cizojazyčný abstrakt, odbornou 

terminologii, vhodnou, odbornou a didaktickou literaturu a další informační zdroje, řádně 

citované. Součástí přílohy jsou řešení pracovních listů a praktických cvičení. Práce může 

sloužit učitelům a žákům k lepšímu pochopení a procvičení tématiky léčivých rostlin z čeledi 

hvězdnicovitých (Asteraceae). 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

• Lze vytvořit i alternaci k navrženým praktickým cvičením pro výuku botaniky na 

vyšším gymnáziu? 



• Která průřezová témata a které mezipředmětové vazby lze s daným tématem spojit? 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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