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Předložená práce se zabývá způsoby zařazení tématu hluchavkovitých rostlin do výuky na ZŠ, gymnáziích a 

středních zdravotnických školách. Obsahuje 113 stran textu, 19 stran příloh a výukové CD. V úvodu jsou 

formulovány cíle práce. 

Teoretická část popisuje čeleď hluchavkovitých s ohledem na didaktické využití, všímá si obsahových látek 

z chemického i farmakologického hlediska. Autorka vybrala z čeledi 14 rodů a uvádí jejich přehled spolu 

s nejdůležitějšími zástupci. Text má jednotné, přehledné členění a přiměřený rozsah. Dále je uvedeno zastoupení 

učiva o hluchavkovitých v RVP ZV a G a návrhy na jeho začlenění do několika předmětů a průřezových témat. 

Následuje kapitola týkající se didaktických metod využitelných pro výuku zmíněných témat. Tato část práce je 

poněkud nešťastně uchopena a jsou zde smíchány pojmy formy výuky, metody výuky a výukové pomůcky. Není 

mi například jasné, jaký rozdíl spatřuje autorka mezi laboratorními a praktickými cvičeními a jakou oporu mají 

tyto pojmy v odborné literatuře. Zároveň by bylo vhodné volit i další publikace při čerpání teorie z této oblasti 

než pouze ty, které jsou v práci uvedeny.  

Praktická část obsahuje v prvé řadě dotazníkové šetření učitelů biologie na gymnáziích a středních 

zdravotnických školách. Bylo formulováno 5 hypotéz, které jsou posléze vyhodnoceny. Ke konstrukci 

jednotlivých otázek dotazníku a jejich vyhodnocení mám následující připomínky: 

1. Nabízené odpovědi u otázek s výběrem odpovědi jsou neúplné, diskutabilní a často neodpovídají 

skutečnostem zjištěným v teoretické části. Např. v otázce č. 1 chybí další předměty, minimálně výchova 

ke zdraví. V otázce č. 2 se autorka neptá na takové samozřejmosti jako makroskopické pozorování, 

určování zástupců, pozorování lupou, zjišťování vlastností rostlin pomocí smyslů, popis rostliny apod. 

V otázce č. 7 je pouze několik metod, z nichž některé při nesprávném použití vůbec nemusí být 

aktivizující (PWP prezentace). 

2. Při vyhodnocování výsledků není příliš přehledné, když výsledek jedné varianty odpovědi je uváděn 

v několika různých skupinách výsledků, jinými slovy když spolu nekorespondují otázky v dotazníku a 

položky v grafech nebo tabulkách. Např. na str. 61 – mezipředmětové vztahy s „chemií“ a s „chemií a 

zeměpisem“. Tento způsob zpracování výsledků se v práci vyskytuje opakovaně. 

3. Pozor též na výpočty procent – pokud je 20 respondentů, 1 respondent představuje 5%. Není možné 

potom obdržet výsledky 18%, 47% apod. (viz str. 62). 

4. Není zde zřejmá provázanost výsledků dotazníkového šetření s následným výběrem aktivit pro 

zpracování návodů pro učitele. 

Další praktickou činností autorky bylo vytvoření 6 návodů na cvičení s tematikou hluchavkovitých. Návody 

jsou jednoduše proveditelné, přehledné, doplněné pracovními listy a PWP prezentacemi. Didaktické zpracování 

je pečlivé, včetně autorského řešení a obrazového materiálu a odpovídá současnému požadavku na aktivizaci 

žáků. Část návodů byla ověřena v praxi. Celkově je hodnotím velmi kladně. 

 

Práce obsahuje všechny formální náležitosti, je vhodně členěna do kapitol. Jazykový projev autorky je 

kultivovaný.  

 

Předložená práce, i přes výše uvedené nedostatky, splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím ji 

               - výborně -. 

 

 

V Praze dne 28.12.2010                                                                                           RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.       

 


