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 Posudek školitele  

Datum: 11.9.2010 
Autor: Zuzana Máhrlová 
Název práce: Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie 
na školách 
Zařazení předkládané práce do kontextu dalších prací týmu (zpracování zcela nového 
tématu nebo téma navazuje na již řešenou problematiku týmu apod.)  
 
Předkládaná práce byla vypracována na základě zapojení týmu z Katedry experimentální 
biologie rostlin PřF UK do mezinárodního projektu GLOBE – Koloběh uhlíku, projekt NSF, USA, 
#0627916, „Exploring Ecosystems and the Atmosphere in the K-12 Classroom: A Plan to Integrate 
NASA Karbon Cycle Science with GLOBE“  -hlavní řešitel Dr. Scott Ollinger, University of New 
Hampshire, Durham, USA, a spoluředitel v ČR doc. Jana Albrechtová. 
 
Navazující diplomové práce, zaměřené na vypracování materiálů pro výuku biologie rostlin na 
středních školách a gymnáziích, již bylo obhájeny na KEBR již v r. 2009 – Mgr. Moravcová 
vypracovala výukové materiály o vlivu minerální výživy na růst rostlin a Mgr. Blažová vypracovala 
materiály o studiu fotosyntézy pomocí gravimetrické metody a letos Renata Cinibulková materiály 
zaměřené na modelování vlivu vybraných faktorů na rychlost fotosyntézy.  Takovéto diplomové práce 
mají velký význam pro možnost kateder PřF UK ovlivnit kvalitu vzdělávání na středních školách a 
gymnáziích a tím si připravovat potenciální kvalitní studenty svého oboru na PřF UK. 
 
 
Přístup studenta k zadanému tématu (samostatnost, tvořivost, zodpovědnost, 
práce s literaturou apod.)  
 
Zuzana projevila samostatnost, ale bude dobré v průběhu řešení diplomové práce, aby se 
nechala vésti, byla více v kontaktu  se školitelským týmem. Práce s literaturou je třeba určitě  
vylepšit, nespoléhat se na učebnicové informace, ale zjišťovat nejnovější stav poznatků na 
dané téma, byť z prací přehledových typu review. Myslím, formální úroveň práce je vcelku 
v pořádku, některé formulace jsou však nepřesné či chybné. Na vylepšování formulací textu 
vhodného jak pro učitele a talentované žáky, tak vědeckého textu bude třeba nadále 
pracovat v průběhu diplomové práce. 
 
Postup práce (soustavnost práce, upozornit na případné komplikace, které se vyskytly 
během práce, objektivní překážky např. technické, zdravotní apod.) 
 
Výrazné komplikace se nevyskytly. 
 
Další poznámky k průběhu práce  
Celkové hodnocení Zuzana je studentkou učitelského studia a vybrala si téma přípravy 
výukových materiálů pro výuku experimentální biologie rostlin – konkrétně bude pracovat na 
tématu vlivu teploty na růst rostlin - tvorbu rostlinné biomasy. 
 
 
Podpis školitele  
 
 


