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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cíle práce, sepsané v úvodu, byly beze zbytku splněny. Část z nich však nekoresponduje s názvem 
práce, protože jsou obecně botanicky zaměřeny a míří především na scholastickou stránku znalosti 
anatomie, morfologie a funkce květu. Domnívám se, že práce by proto měla být přejmenována (anebo 
přepsána tak, aby náplň přesněji odpovídala názvu). 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce formálně obsahuje všechny předepsané náležitosti. Dosahuje celkové délky 171 stran (42 stran 
připadá na přílohu), což se odráží ve více než stránkovém abstraktu, který postrádá původní 
„rychloseznamovací“ funkci. Kapitola diskuse není diskusí, pouhou rozšířenou anotací shrnující 
(stejně jako následující závěr) obsah práce. Některé části práce jsou rekurentní (detailní popis grafů 
zobrazujících výsledky dotazníkového šetření); jejich vynechání by přispělo ke zkrácení a celkovému 
zpřístupnění these čtenáři. 
Rešeršní část (kapitoly Alergie a Stavba květu rostliny jako zdroje alergenu) je psána vysoce 
odborným jazykem téměř bez překlepů a pravopisných chyb (překlepy se vyskytují zřídka, ale na 
nevhodných místech – např. epitopy na str. 16 (uvedeno jako epitom)). Části věnované alergiím je 
obtížně rozumět: autorka rutinně používá odbornou lékařskou terminologii, přesto pojmy nezavádí ani 
nevysvětluje. Obdobný jev nastává při popisu morfologie a anatomie květu či pylového zrna. 
Nepopírám, že je potřeba ovládat termíny jednotlivých oborů, zde jich však je na malém prostoru příliš 
mnoho, protože práce spojuje téma medicínské, botanické, anatomicko-morfologické a didakticko-
pedagogické. Bylo by vhodné záběr práce zúžit, anebo zaváděné termíny vysvětlit. 
Práce vznikla na podkladě 16 tištěných a pěti internetových stránek (uvedeno v seznamu použité 
literatury). V průběhu čtení jsem nalezla 19 citovaných prací, z nich tři (Fuchs 2016, Seberová 2007 
(pravděpodobně překlep), Skalková 1999) nejsou v seznamu zmíněny, a pět z nich představují 
středoškolské učebnice. Dvě práce (Gavora, Chráska) jsou zmíněny v seznamu použité literatury, 
v textu se na ně nevyskytuje odkaz v žádném tradičně používaném formátu (jsou zmíněny způsobem, 
který nelze považovat za citaci). Žádná z elektronických citací není v seznamu literatury uvedena ve 
vhodném a dohledatelném formátu, v textu lze najít odkaz na jedinou z nich (RVP G, 2007). Dlouhé 
mnohastránkové pasáže jsou sepsány na základě jediného zdroje. Např. vše o alergiích, včetně 
fyziologické odezvy organismu, pochází z práce Seberové (2017). 
Práce má také část praktickou, ve které autorka rozsáhlým dotazníkovým šetřením (505 navrácených 
dotazníků!) zjišťovala stav výuky i výukových materiálů zvolených témat, a navrhla e-learningový kurz 
a výukový projekt. 
Systémem Turnitin zjištěná podobnost 25 % je arteficielní. Jedná se o podobnost s první verzí práce 
téže autorky; podobnost s dalšími citovanými elektronicky dostupnými zdroji je menší než jedno 
procento. O podobnosti s tištěnými zdroji (především Seberová, 2017) lze pouze polemizovat, neboť 
její text Turnitin k dispozici pravděpodobně nemá. 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Závěrečná these Adély Pýchové působí rozporuplným dojmem. Rešeršní část je sepsána pečlivě a 
obsažně, při bližším prohlédnutí ale čtenář zjistí, že mnohastránkové segmenty vznikly na základě 
přejmutí informací z jediného zdroje. Domnívám se, že třináct česky psaných zdrojů (po odečtení 
středoškolských učebnic) je pro sepsání diplomové práce na hranici přijatelnosti. Téma je dostatečně 
společensky důležité a aktuálně zkoumané, aby bylo možné sáhnout po dalších (nejen českých) 
publikacích. 
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Rozsah 171 stran je práci na škodu: většinu textu představují kapitoly, které sice korespondují s cíli 
vytčenými v úvodu práce, nikoliv však s jejím názvem. Sekce týkající se alergických projevů a jejich 
léčby, a stavby a funkce květu jsou navíc psány složitým odborným jazykem. Pro čtenáře, který není 
vzdělán poměrně pokročile v lékařství či v botanické anatomii a morfologii jsou tyto kapitoly málo 
nesrozumitelné (a tudíž v praxi nevyužitelné). Morfologicko-anatomická kapitola je sepsána nesmírně 
pečlivě, avšak tradičně scholasticky. V posledních měsících tolik diskutovaná zásada přiměřenosti zde 
není dodržena – autorka podává prostě a jednoduše přehled o všem. 
Rozsáhlé úsilí autorka vložila do dotazníkového šetření (505 navrácených použitelných dotazníků), na 
jehož základě vytvořila opět rozsáhlé výukové materiály. Výsledky dotazníkového šetření jsou 
analyzovány popisnými statistickými metodami, a na základě (nezpochybnitelných) výsledků autorka 
vytvořila výukové materiály. I tyto materiály korespondují s cíli vytčenými v úvodu práce, nikoliv však 
s jejím názvem. 
Součástí návrhů je mikroskopické cvičení, které jediné souzní jak s názvem práce, tak s cíli. Ostatní 
návrhy jsou propracované a obdivuhodné svým rozsahem, avšak minimálně co se týče e-
learningového kurzu by bylo potřeba prodiskutovat přesné formulace s rostlinným anatomem-
morfologem („pylová zrna jsou samčí buňky“ (str. 29 samostatné přílohy); pojem „hydrofilní rostlina“ 
(str. 31 SP) se nevztahuje k způsobu opylování; exina nemusí být nutně nafouknutá ve dva vzdušné 
vaky (str. 32 SP); nejsem si jistá jestli optický mikroskop znamená světelný – pokud ano, je přítomna 
faktická chyba (str. 30 SP), protože světelným mikroskopem pylová zrna pozorovat lze). 
Obávám se, že při realizaci mikroskopického praktika došlo k fatální záměně (viz str. 4 SP): pylová 
zrna slunečnice jsou v modelovém pracovním listu znázorněna jako sférický trojúhelník, zrna tykve 
jako ježatá „slunéčka“. Pylová zrna zástupců čeledi Asteraceae včetně slunečnice však na svém 
povrchu rovněž nesou množství výrazných hrotů, vypadají jako ježatá „slunéčka“ a na vlastní oči jsem 
se nesetkala se zástupcem hvězdnicovitých, jehož pylová zrna by měla jiný tvar. Pylová zrna tykví 
podle on-line palynologických atlasů rovněž na svém povrchu nesou výstupky, byť méně výrazné. 
Domnívám se, že pylová zrna tvaru sférického trojúhelníku představují kontaminaci. Protože práce 
obsahuje přehledovou tabulku s vyobrazením pylových zrn alergenních rostlin, autorka si měla 
kontaminace všimnout a v průběhu praktika ji reflektovat. 
Jedna z rešeršních částí práce, která plně koresponduje s názvem, je totiž právě přehled alergenních 
rostlin a vyobrazení jejich pylových zrn. Rostliny jsou však řazeny abecedně, což ztěžuje praktické 
využití seznamu. Kdyby byly rostliny řazeny fylogeneticky, poskytl by obrázkový seznam skvělý 
přehled morfologie pylových zrn jednoděložných anemogamních a různých čeledí entomogamních 
dvouděložných rostlin. Tento potenciál zůstává nevyužit, což je škoda – při řazení podle fylogenetické 
příbuznosti by jasně vyvstaly morfologické podobnosti pylových zrn v rámci jednotlivých čeledí. 
Je patrné, že autorka práci věnovala obrovské množství času a prostředků všeho typu. Myslím si, že 
kdyby byla práce tematicky omezena jen na oblasti odpovídající názvu, byla by výrazně kratší a 
autorka by se mohla věnovat zavádění složitých lékařských/botanických pojmů, text by byl pro čtenáře 
uživatelsky příjemnější. V současném stavu je práce nezvládnutelně dlouhá a pro člověka teprve 
pronikajícího do oboru málo srozumitelná. 
Práci přes vše uvedené doporučuji k obhajobě, pod podmínkou, že autorka do SISu do data obhajoby 
doplní soubor s opravami (tzv. Errata). Prosím, aby se v něm věnovala následujícím bodům: 
 

 návrh vhodnějšího českého i anglického názvu práce tak, aby postihoval aktuální obsah práce 
 

 návrh, které kapitoly omezit/podpořit, aby obsah odpovídal očekáváním vyvolaným aktuálním 
názvem práce 

 

 vložit seřazenou tabulku se seznamem alergenních rostlin (kapitola 4, aktuálně začínající na 
str. 63) tak, aby nové pořadí druhů reflektovalo fylogenetickou příbuznost (alespoň v rámci 
čeledí, preferenčně i ve vyšších systematických kategoriích) 

 

 doplnit do e-learningového materiálu roli dvoukřídlých (Diptera) coby opylovačů (str. 31 SP). 
Blanokřídlí a motýli jsou opylovači tradiční a tradičně uvádění, role dvoukřídlých je neprávem 
opomíjena a je potřeba, aby se tito generalističtí opylovači dostali do širokého povědomí 
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4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
 
A. Na str. 36 jsou uvedeny různé typy rýmy, včetně „infekční, alergické rýmy typu nealergická“. Co si 
pod tímto slovním spojením mám představit? 
 

B. Co je to kongesce a dekongesce (resp. dekongescenční účinek)? (str. 47) 
 

C. Co znamená pojem „kurikulární učebnice“? (str. 80, tabulka 2) Podle jakého kritéria autorka 
analyzované učebnice vybírala? Proč v seznamu není např. Nový přehled biologie (Rosypal a kolektiv, 
2003)? 
 

D. K čemu podle autorky došlo při praktickém provedení mikroskopického pylového cvičení, jak si 
vysvětluje objevení se pylového zrna tvaru sférického trojúhelníku ve vzorku pylu slunečnice? 
Vyjádřila se autorka v průběhu ověřování návrhu k žákům, či „nesprávný“ tvar pylového zrna nijak 
nekomentovala? 
 

E. Proč většina sestavených výukových materiálů nemá téměř nic společného s pylem a alergiemi, 
přesto že se práce podle názvu na pyl a alergie měla zaměřit? Odpověď „protože to nechtěli 
respondenti dotazníku“ není odpovědí, protože autorka respondentům dotazníku možnost požádat o 
pylově-alergický materiál nenabídla. Zajímá mne, proč tak neučinila. 
 
 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci (s výše uvedenými výhradami a doporučeními) doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. září 2020             Dagmar Říhová 


