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Cíle práce 

 

Cíle práce jsou v práci jmenovitě uvedeny na str. 7. Patří mezi ně: 

1. Postihnout rozpor mezi rozvojem biologie jako vědy a vnímáním tohoto pokroku 

veřejností, včetně reakce biologie jako vyučovacího předmětu. Pro tyto účely je jako 

modelový příklad využita problematika pluripotentních kmenových buněk. 

2. Na tomto modelovém příkladu zkouší autorka integrovat přírodovědnou a humanitní 

složku vzdělávání. 

3. Vytvořit prezentaci ve formátu ppt, jako výukový materiál pro SŠ. 

4. Vytvořit didaktickou hru s využitím modifikovaných materiálů evropského projektu 

PlayDecide 

5. Tuto hru pilotně ověřit. 

 Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

 Rozsah práce (počet stran): Práce má celkem 72 stran a přílohy. Přílohy nejsou 

uvedeny v obsahu, není přiložen jejich seznam a strany příloh nejsou číslovány, což 

velmi znesnadňuje orientaci v této části práce. Obsah práce je, ve srovnání s jinými 

podobnými pracemi, skromný a málo členěný, v souladu s tím je i práce ne příliš 

detailně strukturovaná. Na rozdíl od chybějící struktury příloh, nízký stupeň členění 

v této části práce není na škodu. 

 Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO Struktura abstraktu dle mého ne 

zcela odpovídá formálním požadavkům kladeným na tuto část práce. V českém 

abstraktu je téměř jedna třetina věnována shrnutí práce bakalářské, což považuji za 

nepatřičné. Anglický abstrakt se od českého v tomto bodě liší a považuji jej za 

výstižnější. 

 Je uveden seznam zkratek?       NE 

Literární přehled:  

 Odpovídá tématu?    ANO    

 Je napsán srozumitelně?   ANO   

 Použila autorka v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

 Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    

Materiál a metody: 

 Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

 Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     

Výsledky: 

 Je dokumentace výsledků dostačující?      ANO     

 Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?  ANO    

 Některé kapitoly výsledků (např. „Výběr skupin pro pilotní ověření“) patří dle mého 

názoru spíše do kapitoly „Materiál a metody“ 

Diskuze: 

 Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    



 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?   ČÁSTEČNĚ – výsledky jsou 

porovnávány s výsledky ostatních zemí v projektu PlayDecide. Porovnání s dalšími 

zdroji chybí. 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    

Závěry (Souhrn) : 

 Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je dobrá. Grafy jsou dobře sestrojeny a zdařile prezentovány, popis 

grafů je adekvátní. Práce obsahuje minimum chyb a překlepů. V textové části práce chybí 

obrazová dokumentace, která by zejména v odborné biologické části mohla textu prospět. 

V příloze, v části „Příručka pro učitele“ se obrázky vyskytují, mají však různou kvalitu a u 

obrázků převzatých ze zahraniční literatury zůstaly anglické popisky, navíc často v ne příliš 

dobré kvalitě. Práce je jen velmi málo strukturovaná, což ztěžuje orientaci v teoretické části 

práce, ale zejména v části přílohové.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce, tak jak byly vytyčeny, byly splněny. Byla vytvořena příručka pro učitele 

spolu s power pointovou prezentací k tématu. Podle evropského projektu PlayDecide 

byla vytvořena česká verze didaktické hry, kterou považuji za velmi zdařilou. Hra byla 

pilotně ověřena. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

K práci mám následující připomínky: 

 Přílohy nejsou nijak označeny a strukturovány, nejsou zahrnuty ani v obsahu, ani ve 

zvláštním seznamu. To je pro orientaci v této části práce velmi nepříjemné a značně jí 

to znesnadňuje. 

 Str. 14 (a jinde): V textu jsou použity některé anglické výrazy (zde commited stem 

cell). To je v pořádku, ne vždy lze nalézt vhodný český ekvivalent. Je ale vhodné 

takové výrazy ohraničit uvozovkami. 

 Str. 17 (a jinde): Latinské a z latiny odvozené výrazy (zde in vitro) bývá v odborné 

literatuře zvykem odlišovat v textu kurzívou. 

 

Autorce bych ráda položila následující otázky: 

 Na str. 8 uvádíte, že: „Donedávna kurikulum obsahovalo ucelený systém 

encyklopedických znalostí a dovedností,…..“ Jak se podle Vás toto kurikulum a 

celkově přístup ke vzdělání v biologii reálně proměnili od zavedení RVP? 

 Kdo byl řešitelem projektu PlayDecide, který autorka použila ve své práci? Jak jsou 

řešena autorská práva k materiálům pocházejícím z projektu? 

 Jaká je životaschopnost lidských embryí po zmražení a opětovném rozmražení? Jak 

dlouho je možné uchovávat embrya v tekutém dusíku při zachování jejich následné 

životaschopnosti? Jak dlouho se taková embrya obvykle uchovávají a kdo hradí 

vzniklé náklady? 

Návrh hodnocení oponenta  

x výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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