
ABSTRAKT 

   V diplomové práci se věnuji pylům alergenních rostlin, vzniku a průběhu alergie na pyly 

rostlin a zařazení těchto témat do výuky biologie rostlin na gymnáziích. V teoretické části se 

zaměřuji na problematiku týkající se pylové alergie. Nejprve obecně popisuji alergii a její vznik, 

příčiny alergických onemocnění, faktory prostředí a rozvoj alergického onemocnění. Dále se 

krátce věnuji pojmenováním a evidenci alergenů a zmiňuji se také o tzv. zkřížené alergii. Velký 

důraz je kladen na pylovou alergii, které je v práci věnován větší celek, členěný do jednotlivých 

podkapitol zabývajících se fyziologickou funkcí nosu, následována je alergickou reakcí I. typu, 

alergickou reakcí, ke které dochází na sliznici nosu. Dále podkapitoly zmiňující se o klasifikaci 

alergické rýmy, diagnostice a farmakoterapii včetně doplnění o lékových skupinách 

používaných při léčbě pylové alergie. Další větší celek je věnován stavbě květu rostliny jako 

zdroje alergenu, jejíž součástí je anatomie květních částí a popis pylového zrna. Anatomický 

popis květu je následován praktickou částí, nejprve vytvořeným tabulkovým přehledem 

s vybranými alergenními rostlinami. Každá rostlina způsobující alergii je doplněna o fotografii 

květu či květenství, ukázkou pylového zrna a informací o době jejího kvetení. Tuto část uzavírá 

vytvořený pylový kalendář. Nedílnou součástí mé diplomové práce je kapitola věnována 

zhodnocení kurikulárních dokumentů určených studentům gymnázií z hlediska řešené 

problematiky. Cílem tohoto šetření bylo zjistit výskyt témat pylů a pylových alergenů v 

učebnicích pro gymnázia, dále pak obsažení této problematiky v oficiálních kurikulárních 

dokumentech, vyplývajících z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice 

(RVP G). Z výsledků vlastního výzkumu formou dotazníkového šetření jsem zjistila, které 

didaktické materiály by učitelé biologie na gymnáziích nejvíce využili. Vytvořené materiály 

jsou detailně popsány v kapitole nazvané výukový projekt, kde uvádím k jednotlivým 

didaktickým materiálům metodické pokyny spolu s informací ohledně náročnosti, možnosti 

zařazení do výuky, výukové cíle či kompetence, které jsou během práce s daným didaktickým 

materiálem u studentů rozvíjeny. Za touto kapitolou následuje diskuze, závěr a v příloze práce 

jsou doplněna správná řešení jednotlivých didaktických materiálů, včetně plného znění online 

kurzu zaměřeného na téma květ, květenství, opylení a oplození rostlin. Všechny didaktické 

materiály byly předloženy studentům víceletého gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce a na 

studentech paralelních tříd kvint také ověřeny. 
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