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Diplomovou práci vypracovala Monika B|ažová na katedře fuziologie rostlin PřF UK pod

vedením Doc. RNDr. Jany Albrechtové, PhD. za pomoci konzultantů Prof. RNDr. Lubomír

Nátr' DrSc., Doc. RNDr. Libuše Pavlová, RNDr' Sylva Ze|enková, CSc., Doc. RNDr. Věra

ČiŽková, CSc. a Mgr. Ztuana Lhotíková, PhD. Znaěný poěet konzultantů je opodstatněný,

nebot' se jedná o noý typ ',učitelské.. diplomové práce, která propojuje vědeckou část s částí

pedagogickou' Hlavním cílem práce bylo navrhnout a ověřit pokusy pro demonstroviíní

procesů fotosyntézy adýchani studentům středních škol.

Diplomová práce Moniky Blažové obsahuje 95 stran textu a 5 příloh (30 stran). Práce

je členěna obvyklým způsobem _ český a anglický abstrakt, seznam použiých zkratek, úvod,

cíle diplomové práce, literrírní úvod členěný na historii v'ýzkumu fotosyntézy' procesy a

význmt fotosyntézy a respirace a zák|adní metody měření fotosyntézy. Kromě toho je tu i

krátká didaktická část o qýuce biologie na gymnáziích v České republice. Nrísleduje

experimentální část, kde studentka zkoušela jednoduché, ale spolehlivé způsoby měření

rychlosti čisté fotosyntézy a rychlosti dýchání, vhodné pro demonstraci studentům středních

škol. Nejlépe se osvědčila gravimetrická metoda stanovení přírustků sušiny po šestihodinové

expozici listu fazolu a kukuřice na světle a ve tmě. ověřovaní protokolů probíhala na

středních pilotních školách ve spolupráci se sdružením Tereza. Vypracované učební

materiály, dotazníky, laboratorní protokoly a shrnutí pro vyrrčující jsou součástí diplomové

práce Moniky Blažové v přílohách l aŽ 5. By|y téŽ přeloŽeny do angliětiny a předany do USA

vedení projektu GLOBE a budou v akademickém roce 200912010 testoviírry ve školách



v USA zaŤazených do projektu GLOBE. Tento projekt umoŽnil také finanční zajištění

diplomové práce Moniky Blažové. DosaŽené ýsledky jsou srozumitelně diskutovány

v diskusi a jasně a přehledně shrnuty v závěrech práce. Práce končí přehledem pouŽité

literatury a internetových stránek a již uvedenými pěti přílohami.

Po Íbrmální stránce je práce zpracovaná dobře, i kdyŽ některé drobnosti by se daly

ještě r,ylepšit - sjednotit úpravu grafri, nadpisy se např. v příloze 5 rozsypaly, apod.

K práci mám následující připomínky. V textu práce jsem našla poměrně hodně

překlepů a chyb, které jsou vyznačeny tuŽkou v exemplaři diplomové práce, kterou jsem měla

k dispozici a které by autorka měla opravit alespoň v exemplářích, které jsou určeny do

knihovny. obzvláště závažné jsou chyby ve jménech vědců v části o historii fotosyntézy'

v letopočtech u citací nebo konec str. 55, kde evidentně kus textu chybí.

Graf 4.l jsem v práci nenašla (uveden na str. 57).

Na grafech 5.1 a 5.2 navrhuji místo Varianta A a Varianta B popsat konkrétně

Kukuřice nebo Fazol.

V celé práci doporučuji pro naměřené zápomé hodnoty výměny plynů důsledně zavést

a použivat rychlost respirace (dýchání) ve tmě R nebo Ro na rozdí| od kladných hodnot

qýměny plynů PN (rychlost čisté fotosyntézy). Jednotky jsou stejné pro Pp i Rp. Formální

úprava grafů by měla bý pro všechny grafu jednotná.

Na str. 6l vysvětlivky symbolů k vzorci pro ýpočet Pp a Rpnavrhuji doplnit takto:

Pp : rychlost čisté fotosyntézy (ktadné hodnoty), Rp : rychlost dýchání (zápomé hodnoý)'

Go : sušina listů před expozicí v čase 0, Gt : sušina listů po expozici v čase t, GF : expozice

na světle (fotosyntéza), Gn : expozice ve tmě (dýchaní)' Doplnit všude, kde se vyskýuje

tento vzoreček. Nebo tento vzoreček označit (vzorec 1) a citovat v dalším texfu jen takto (v

pnÍlozB 3' v PŘÍLoZE, 4,str. 7 a 8). Proč nejsou číslovány stránky v pRÍLozp : t

V části pnÍI'oHy by nadpisy jednotlirných příloh na str. 95 měly bý stejné jako

nadpisy v následujícím textu.

V PRÍLOZE l nejsou v dotazníku číslované otázky, v pRÍLozp 2 ano - proě ?

V PRÍLOZE 2 by měly být za číslem tečky místo čarek. V PRÍLOZE 3 místo aparátu psát

aparatura nebo pokusné zařizení. Do PRÍLOHY 4 ',PRoToKoL - FoToSYNtÉzn A

oÝcHÁNÍ..isou vloženy další přílohy l ů 4 s jiným obsahem (podrobnosti k měření listové

plochy), což je velmi nešikovné a matoucí. Navrhuji spojit všechny k sobě patřící části o

stanovování listové plochy do jednoho celku, jak je naznačeno tužkou v textu diplomové

práce. Nazvat jednotlivé podkapitoly např. Postup při měření listové plochy obrazovou

ana|ýzou LUCIA, atd.



A nakonec bych se Moniky ještě chtěla zeptat, zda ji kromě v diplomové práci použité

gravimetrické metody napadáještě nějaká jiná metoda nebo způsob' ktery by byl vhodný pro

měření fotosyntézy a dýchríní a dal by se předvést studentům na středních školách ?

Závěr: Monika B|ažová předloŽila k obhajobě diplomovou práci, která zcela jistě

splňuje požadavky kladené na učitelskou diplomovou práci. Kromě teoretické části, velmi

zdďilého přehledu literatury, experimentální činnosti, se věnovala také didaktické stránce a

připravila protokoly a vzdě|ávací a výukové materiály' které ověřovala přímo na školách.

Zapoji|a se i do mezinarodní spolupráce na celosvětovém projektu Globe. Proto doporučuji

její diplomovou práci k obhajobě.

Y Praze dne 19. záňi2009'

Doc. RNDr. I. Tichá. CSc.


