
oponentský posudek na bakalářskou prác i Zuzany Friedelové.

Bakalrířská práce studentky Zuzany Friedelové na Téma organické reakce v lidském
organismu byla vypracována na KUDCH PřF UK v letech 200712008 pod vedením doc.
Heleny Klímové. Je rozdělena na sedm částí. V úvodní části si studentka stanovila cíle své
práce, porovnat některé biochemické děje s organickými reakcemi zaměÍené na téma
sacharidy a lipidy a vývořit rozšiřující studijní text k vybranému tématu.

v druhé části jsou popisovány současné kurikulrámí dokumenty: ntárodní program
vzdě|ávéni (NPV), rámcové vzdě|ávaci programy (RVP), školní vzdě|ávací programy 1Švr;
a katalog požadavků zkoušek spoleěné části maturitní zkoušky z chemie se zaměřením na
kapitoly ze vzdě|ávacího obsahu předmětu chemie související s tématem bakalrířské práce.

Třetí kapitola je zatĚřena na sacharidy v lidském organismu. Studentka zde b|íže
popisuje glykolýzu, glukogenezi, fermentaci a uvádí zajímavosti z počátků konzumace piva.
K této části následuj e I0 otázek směřujících k porozumění textu a je uváděno autorské řešení.

Ve čtvrté části je věnována pozornost lipidům v lidském organismu. Bakalářka uvádí
dělení lipidů, sloŽení řady olejů, sádel a másel, B-oxidaci mastných kyselin a zajímavosti
týkající se olivového oleje. Upozoňuje, že je dobré číst etikety nabizených produktů
v obchodech, a uvádí příklady. V poslední ěásti této kapitoly věnuje svoji pozomost
ateroskleróze. Opět následují kontrolní dotazy, zdaby| předchozí text pochopen. Je připojeno
autorské řešení.

Následuje kapitola s přehledem organických reakcí vyskytujících se v biochemických
procesech. V závěru studentka shmuje vytvořený doplňující studijní text kjednotlivým
tématům, vysvětluje použití indexů ve schématech biochemických dějů a poukazuje na
možnost využiti uváděných dotazi vytrčujícímí při ověřování dosaŽených vědomostí studentů
v tomto oboru.

Práce je sepsrína peělivě bez větších formálních i faktických chyb. Jednotlivé kapitoly
jsou přehledně členěny, doplněny schématy, obtázky a tabulkami s odkazy na literaturu. Ve
schématech biochemických přeměn látek jsou jednotlivé kroky doplněny odkazy na zák|adni
organické reakce pro snadnější pochopení této látky studenty s vyuŽitím dříve nabytých
znalostí.
Přesto bych měla k předložené bakalářské prácí následující připomínky a doporučení:

vúvodu práce vtextu přebývají ěarky ve větách, na str. l0 Vám uteklo odsazení
řádku, při pouŽívríní závorek se Za první částí závorky nevynechává mezera, dalších
několik málo překlepů jsem Yárnvyznačila v textu,
na str. 14 nepříliš srozumitelnávéta
matoucí číslovaní tématických okruhů maturitních požadavků na str. 10, které
vyvolává dojem nové části kapitoly
v oténkérch k textu na str. 16 a27 bych vynechala komentiář a nápovědu na vynechané
slovo pomocí počtu teček, myslím, že by bylo dostateěné naznačení správné odpovědi
poětem slov
na str. l8 bych uvedla konkrétní příklady esenciálních mastných kyselin
na str. 2| chybí oďkaz na literaturu, ze které jste pŤevza|a uváděné schéma
odbourávání stearové kyseliny (niízvosloví karboxylových kyselin _ nikoli kyseliny
stearové)
v kapitole lipidů hovoříte o zastoupení mastných kyselin v olejích, máslech a sádlech a
poté uvádíte procentuální zastoupení nasycených či nenasycených mastných kyselin v
olejích. Myslím, že by bylo vhodné uvést příklad konkrétní nasycené/nenasycené
mastné kvselinv.



na str. 24 chvbi čísloviíní obrrázků
/ - na str.27 -át. ., 1. odpovědi v autorském řešení. Lipidy jsou nerozpustné ve vodě (viz

dotazy).
na str. 27 bych změnila formulaci otazky epůvodní: Jaké vitamíny rozpouštějí lipidy?
na Jaké vitaminy jsou rozpustné v tucích?
domníviím se, Že by bylo vhodné doplnit Přehled organických reakcí o schémata
uváděných reakcí na j ednoduchých organických příkladech.

Dotazy k bakalářské práci:

1. Na str. 9 uvádíte platnost pedagogických dokumentů od konkrétního data. Pro
Standard středoškolského odborného vzdě|ávání a u Rámcového vzdé|ávacího
programu pro střední školy není uvedené přesné datum zaěátku platnosti. Není
známo?

2. Na str. 28 v přehledu organických reakcí uvádíte u aldolového štěpení, že alďoIízace
probíhá u karbonylových slouěenin, znichž alespoň jedna musí obsahovat vodíky v B-
poloze. To ale není nutné pro pruběh aldolové kondenzace. V které poloze musí mít
ýchozí látka vodíky? A v jakém prostředí tato reakce probíhá?

3. Uveďte příklady rozpouštědel, která rozpouští lipidy.

Slečna Friedelová si na úvod své bakalrířské práce stanovila cíle, které splnila. Předkládaná
bakalářská práce splňuje všechny podmínky kladené na t9ntggp praci a proto ji doporučuji
k dalšímu řízení a hodnotím ji ,+y/.r.t.,ž

Y Praze dne 12.6.2008 Mgr. SiÝnona Hybelbauerová, oponent


