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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena z převážné části na pyly vybraných 

alergenních rostlin a tvorbu výukových materiálů s touto problematikou, využitelných ve 

výuce botaniky na vyšších gymnáziích nebo v prvních ročnících čtyřletých gymnázií. Práce 

obsahuje 171 stran textu včetně použitých informačních zdrojů a přílohový materiál, jehož 

součástí je vyplněný pracovní list, laboratorní cvičení a E-learningový kurz. Diplomová práce 

se věnuje pylům alergenních rostlin, vzniku a průběhu alergie na pyly rostlin a zařazení těchto 

témat do výuky biologie rostlin na gymnáziích. 

 

V teoretické části práce autorka navazuje na práci bakalářskou a zaměřuje se na problematiku 

pylové alergie. Obecně popisuje alergii a její vznik, příčiny alergických onemocnění, faktory 

prostředí a rozvoj alergického onemocnění. Dále se krátce věnuje pojmenování a evidenci 

alergenů. Velký důraz klade na pylovou alergii, které je v práci věnován větší celek, členěný 

do jednotlivých podkapitol zabývajících se fyziologickou funkcí nosu i alergickými rekcemi. 

Autorka se v podkapitolách zmiňuje o klasifikaci alergické rýmy, diagnostice a 

farmakoterapii i o lékových skupinách používaných při léčbě pylové alergie. Další rozsáhlá 

teoretická část je věnována stavbě květu jako zdroje alergenů, jehož navazující součástí je 

autorkou vytvořený tabulkový přehled s vybranými alergenními rostlinami, doplněný 

fotografiemi květu nebo květenství, ukázkou pylového zrna a informacemi o době jejího 

kvetení. Tato část je uzavřena přehledným pylovým kalendářem.  

 

V úvodních kapitolách praktické části práce autorka uvádí jako jedno z východisek 

navržených praktických aktivit zhodnocení kurikulárních dokumentů, využívaných pro výuku 

biologie na SŠ z hlediska zastoupení pylů a pylových alergenů v učebnicích pro gymnázia a 

v RVP pro gymnázia. Jako další východisko pro tvorbu vlastních výukových materiálů – 

výukového projektu autorka předkládá vlastní výzkum – dotazníkové šetření realizované u 

pedagogů gymnázií, který uvádí metodikou, hypotézami šetření, následují výsledky 

dotazníkového šetření a zhodnocení hypotéz. Výsledky šetření autorka tabulkově a graficky 

zpracovala. 

 

Vytvořené výukové materiály navazují na výsledky dotazníkového šetření a jsou detailně 

popsány v kapitole nazvané Výukový projekt, kde autorka uvádí 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. Vlastní výukový projekt – pracovní list, laboratorní práce a E-

learningový kurz je uveden odpovídající metodikou a byl ověřen u studentů gymnázia.  

 

Cíle magisterská diplomová práce jsou jasně formulovány za úvodem práce a byly splněny. 

Práce má přehlednou a obsahově navazující strukturu v části teoretických východisek i části 

praktické a obsahuje  náležitosti předepsané pro magisterskou diplomovou práci. Ke škodě 



práce je příliš obsáhlá část teoretická. Autorkou vytvořené výukové materiály, které byly 

prakticky ověřeny jsou dobře využitelné v rámci prezenční i distanční výuky na gymnáziích. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

• V práci se vyskytují drobné překlepy 

• Jakým způsobem lze zařadit zpracovanou problematiku i do výuky botaniky na 

základních školách? 

• Které části navrženého projektu a případně do jaké míry jsou využitelné v distanční 

výuce na gymnáziích, nebo pro individuální studijní plány? 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto 

ji doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, dne 7. září 2020                                                                RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 


