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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Své cíle si diplomová práce Michaely Kripnerové stanoví v úvodní kapitole. Hlavním cíle je zmapovat 

problematiku výuky molekulární biologie v Plzeňském kraji a vypracovat praktický kurz zaměřený na modelové 

systémy právě na téma molekulární biologie a genetiky. Dílčí cíle nalezneme na straně 32 v kapitole č. 2. 

Zmiňovaný kurz tvoří velkou část textu samotné diplomové práce a z tohoto hlediska byl tedy předeslaný hlavní 

cíl práce splněn. Otázkou je ovšem fungování kurzu a jeho praktické dopady na znalosti studentů, respektive 

možnosti jeho zapojení do výuky biologie například v rámci rozšiřujících seminářů pro studenty maturující 

z biologie. Minimálně názory učitelů však vzala autorka v potaz díky svému pilotnímu průzkumu mezi učiteli 

biologie, takže by navrhovaný kurz měl být cílové skupině uživatelů dostatečně přístupný. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Předložená diplomová práce má 93 stran textu, z čehož poslední tři strany tvoří přílohy (dotazník pro 

učitele). Práce má klasické členění na teoretickou a praktickou/výzkumnou část. Teoretická část zabírá 30 stran, 

praktická potom přibližně 60 stran. V teoretické části začíná autorka popisem molekulární biologie ve výuce. 

Dále následuje popis buněčné a tkáňové kultury a práce ve tkáňové laboratoři. Jelikož autorka na takovém 

pracovišti sama působí, jedná se o popis velmi fundovaný, odborně dostatečně hluboký, podložený výborně 

zdroji a citacemi. Popisované techniky a postupy pak autorka zapojuje ve výzkumné části do praktického kurzu 

molekulární biologie pro studenty SŠ. 

V praktické části nalezneme několik analýz. Zaprvé je to analýza učebnic a učebních textů týkajících se 

molekulární biologie (zejména praktických úloh); zadruhé je to dotazníkové šetření mezi učiteli biologie na 

gymnáziích v Plzeňském kraji; a zatřetí je to příprava praktického kurzu molekulární biologie pro malou 

skupinku vysoce zainteresovaných žáků (pětidenní kurz). Nejdelší část je samozřejmě návrh samotného 

praktického kurzu, kde jsou jednotlivé úlohy a postupy vypsané do nejmenších podrobností. Otázkou je, dle 

mého názoru, velká náročnost kurzu jak pro učitele, žáky, tak rovněž na použité laboratorní vybavení. 

V následné kapitole 4 Diskuze autorka rekapituluje výsledky svých šetření a porovnává je s několika příklady 

z literatury. 

 

  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 K formální úpravě nemám v podstatě připomínek. Práce je dobře čitelná, vložené obrázky dostatečně 

kvalitní (většinou vlastní fotografie) (kromě obrázku 2, který se mě zobrazuje celý černý – nejspíše chybně 

vložený), grafy jsou přehledné. Literatura zahrnuje 40 položek, velká část z nich je cizojazyčných. V textu jsou 

na citované položky číselné odkazy, což je trochu nešikovné a pro čtenáře ne tak komfortní jako systém 

„autor+rok“, ale fakticky je to správně. 

 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO/OPONENTA PRÁCE: 

 Konečné téma této závěrečné práce se vyvíjelo dlouhou dobu. Podle prvotních plánů chtěla diplomantka 

zpracovávat téma více odborně zaměřené. Nakonec ale, i vzhledem ke studovanému studijnímu programu, 

zvolila téma na pomezí odborné molekulární/tkáňové biologie a didaktiky biologie. Časový plán vypadal ze 

začátku jako dostatečný, ale tvorba vlastního praktického kurzu byla náročnější, než se předpokládalo, a proto 

nezbyl čas na jeho praktické ověření, které by jistě odhalilo skryté nepřesnosti a nejasnosti v návodech na 

laboratorní práci a jejich vysokou obtížnost pro studenty gymnázií. Každopádně Michaela Kripnerová pracovala 

velmi samostatně, jednotlivé kroky se mnou konzultovala a její předloženou diplomovou práci mohu doporučit 

k obhajobě. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1. Jak si prakticky představujete, že by probíhal vámi navrhovaný kurz molekulární biologie. Kromě 

vaší domovské laboratoře, víte o nějakém dalším pracovišti, kde by mohl kurz proběhnout? Jak by 

se zajistilo jeho financování? Máte předběžný odhad ceny kurzu pro jednoho studenta? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 29/8/2019      RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


