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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je jasně formulován v úvodní kapitole, v plném rozsahu byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je rešeršního charakteru. Text začíná popisem jednotlivých skupin alkaloidů, který je mnohdy 
příliš stručný. Chybí chemické vzorce alespoň základních sloučenin, ze kterých jsou alkaloidy 
odvozeny. V příloze sice 4 vzorce jsou, ale v textu na ně nejsou odkazy. U konkrétních alkaloidů bych 
uvítala i název rostliny, ve které se nacházejí, protože pouhý výčet názvů je přínosný jen pro 
opravdového znalce v oboru, ale nevyplývá z něj potenciální využití ve výuce, které se snaží mít 
autorka na zřeteli. V kapitole o historii využívání alkaloidů je čerpáno pouze z 2 zdrojů. Podkapitolu 
„Novověk“ podle mého nelze zestručnit jen na čarodějnictví. I podkapitola „Současnost“ obsahuje jen 
obecná konstatování, ale není zde jasně řečeno, že existuje celá řada alkaloidů, které jsou jedinou 
alternativou pro výrobu léků, a neexistuje zatím jejich syntetická náhražka. Zde by bylo navíc vhodné 
uvést příklady. Analýza učebnic je postačující. Kapitola 6 je poměrně zdařilá, i když může působit 
poněkud nevyváženě, protože u některých rostlin je kromě jejich popisu i historický pohled na využití 
alkaloidů a u jiných tato informace chybí.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce je logicky členěna a působí přehledným dojmem. Obsahuje 41 stran textu a 3 strany příloh. 
Vyskytují se zde pravopisné chyby i neobratná stylistika. Citace v textu jsou uvedeny často 
nevhodným způsobem a nejsou jednotné. Chyby se nevyhnuly ani popisu obrázků.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Autorka zvolila poměrně rozsáhlé téma a stanovila si náročné cíle, které sice splnila, ale za cenu 
zestručnění některých kapitol. Nicméně po úpravách by text mohl sloužit jako pomůcka pro učitele 
přírodopisu a biologie. Řada formálních chyb (pravopis, stylistika), které se v práci vyskytují, jsou 
pravděpodobně způsobeny některou specifickou poruchou učení autorky, proto při konečném 
hodnocení na ně nebudu brát zřetel. Doporučovala bych ale v podobných případech nechat si práci 
zkontrolovat odborníkem.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

1. Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními metabolity? 
2. Z jakých důvodů rostliny vytváření alkaloidy? 



3. Podle jakého klíče jste vybírala dřeviny do kapitoly 6? 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
I přes výše uvedené nedostatky, předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, 
doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji velmi dobře. 
 
 
 
V Praze 3.9.2011                                                RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
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