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Název práce:        TRANSGENNÍ PLODINY A TŘETÍ SVĚT - AKTUALIZACE 
GYMNAZIÁLNÍHO UČIVA BIOLOGIE  
 
 Práce je literární rešerší k zadanému tématu  
 
Cíle práce (p ředmět rešerše) 
Cíl práce a tedy předmět rešerše jsou podrobně definovány v jejím abstraktu. Účelem bylo podat 
základní a recentní informaci o přínosu nových molekulárních šlechtitelských technik pro ekonomiku, 
zejména pak zemědělství rozvojových zemí. Středem zájmu je přínos transgenních plodin  pro řešení 
(cituji) : „problémů populační exploze, podvýživy, chudoby a nemocnosti…. První část je věnována 
problémům třetího světa, druhá část transgenním plodinám, a to konkrétně postupu přípravy těchto 
plodin, jejich současnému i potenciálnímu využití v rozvojových zemích a potenciálním rizikům. Třetí 
část zahrnuje analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a vybraných učebnic….“ 
 
Struktura (členění) práce: 
Obecná charakteristika přípravy GMO, jejich aplikačního přínosu a výhod jejich využitelnosti zejména 
v rozvojových zemích jsou konfrontovány se současným rozsahem těchto informací v dostupných 
učebnicích 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v práci správn ě citovány? ano 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? ano 
 
Jsou získané poznatky adekvátn ě diskutovány? ano 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá úrove ň): 
stačí ke spokojenosti školitele 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Soudím, že cíle byly splněny a výkon studentky oceňuji jako výborný. 
 
 
Hodnocení práce a p řístupu studentky školitelem: 
 Vzhledem zejména k tomu, že problematika „biotechnologií“  představuje ve studijním programu 
našich bakalářů/bakalářek téma zcela okrajové, musela st. Andrová ve velmi krátkém čase zpracovat 
značný objem nových informací. A to  nejen biologických, ale také, v kontextu s povahou zadání,  
sociologických až politologických. Projevila samostatnost v jejich vyhledávání i srovnávání a 
schopnost činit z nich zřetelné  a logické závěry. 
Komentář: 
   Originální a nelehké téma bylo solidně zpracováno. Oceňuji výrazovou stručnost autorky, sama 
jazyková stránka práce je samozřejmě ještě místy „syrová“, ale představuje dobrý podklad budoucí 
práce diplomové. Sepisování práce bylo žel poznamenáno nevýhodností prázdninového termínu, 
školitel mohl do tvorby zasahovat už jen omezeně, pomocí internetu.    
Významná byla pomoc konzultanta, prof. Drobníka. 
   Vzhledem k tomu, že téma „přínosů a rizik GM plodin speciálně pro země třetího světa“ je 
předmětem opakovaných diskusí i v masmediích, považuji vytvoření této, byť jen vstupní, didaktické 
studie za velmi cenné. Doufám, že bude dále rozpracována a zpřesněna v návazné práci diplomové 
a posléze využitelná k poučení nejen učitelů a studentů gymnázií. A pomůže jim v orientaci v daném 
tématu a odlišení argumentace povrchně ideologické od nesporných biologických, ekonomických  a 
sociologických dat.  
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