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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Autorka se věnovala zajímavému tématu, které si sama vybrala a které samostatně a s velkým 

entuziasmem zpracovala. Práce obsahuje teoretické kapitoly věnované zevrubně významu 

včel v přírodě, historii včelařství, způsobům chovu včel, významu a vyţití všech včelích 

produktů v lékařství, kosmetice a potravinářství.  Součástí přehledu jsou  také údaje o 

včelstvech,  o anatomii, biologii a fyziologii včely medonosné, nemocech včel,  

dorozumívání, rojení a páření. Neopomněla se zmínit i o novinkách v apiterapii. Vlastní 

přínos práce spočívá v dotazníkovém šetření a získání stavu znalostí o včele medonosné u 

ţáků na základních školách a studentů gymnázia. Autorka provedla i SWOT analýzu učebnic 

pro vybrané ročníky. Za zmínku stojí i shrnutí zajímavých údajů o moru včelího plodu 

v letech 2000-2009 na území České republiky. Pro účely výuky byly vytvořeny prezentace 

PowerPointu, pracovní listy a laboratorní cvičení.   

        

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Práce je členěna běţným způsobem, obsahuje všechny obvyklé části. Zpracování literárních 

dat i vlastních údajů je provedeno standardně.   Přílohy vhodně doplňují text.    

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, moţný 

praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Dle mého názoru diplomová práce splnila základní cíl, tzn. autorka se dokázala podrobně 

seznámit s danou problematikou, naučila se pracovat s  literárními zdroji, dle zvolené 

metodiky získat nové informace a samostatně je zpracovat a vyhodnotit. V úvodu stanovené 

hypotézy jsou v závěru práce správně interpretovány. Svými analýzami znalostí ţáků i 

učebnic a připravenými prezentacemi tak diplomantka přispěla prakticky k moţnosti zlepšit 

výuku dané problematiky na školách. 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1/ Jak to vypadá ve světě s produkcí medu, které země jsou z tohoto pohledu největšími 

producenty? 



2/ Co víte o „zabijáckých“ včelách?  

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Diplomovou práci Terezy Knesplové doporučuji komisi k přijetí, za její zpracování navrhuji 

známku výborně.    
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