
Posudek školitele na diplomovou práci 
 

 školitelský posudek 
 

Jméno školitele: 
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný CSc. 
 
Datum:  5. 9. 2013 
 

Autor:                                           Bc. Julie Andrová  
Název práce: 
Transgenní plodiny a třetí svět – aktualizace středoškolského studia biologie 
Zadané cíle práce, kontext diplomové práce: návaznost problematiky na předchozí 
práce týmu, propojenost s dalšími problematikami, další spolupráce apod.  
Práce je didaktická , svými cíli i strukturou tedy odlišná od běžných prací biologicko- 
experimentálních. Nenavazuje bezprostředně na výzkumné aktivity školitelského týmu, ale 
využila jeho obecné poznatky a zkušenosti s problematikou GM plodin k přípravě učebního 
textu pro střední školy, formulaci relevantních dotazníků, jež „zmapovaly“ příslušnou znalost 
studentů čtyř gymnázií (Rakovník a tři pražská) a vyhodnotila výsledky těchto testů.  
Téma „GM versus třetí svět“ umožnilo kombinovat problematiku biologickou 
s demo/geografickou a dospět tak k širším závěrům i potenciálním výukovým aplikacím. 
. 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Studentka vykázala velkou samostatnost v práci s různými informačními zdroji, přičemž 
brala v úvahu nejen jejich dostupnost pro ni samotnou, ale také pro další uživatele (učitele i 
studenty) vytvořených didaktických textů. 
Přístup studenta k práci (v laboratoři) : Oceňuji značnou samostatnost,  invenci a 
cílevědomost studentky při vyhledávání i zpracovávání informačních zdrojů. Po mém soudu 
se velmi trpělivě a houževnatě vyrovnávala s handicapem, jenž mají obecně studenti 
didaktické specializace oproti těm „odborným“. Opakovaně zjišťuji, že jejich informovanost 
z oblasti moderní biologie rostlin, genetiky, či relevantních biotechnologií je, dáno jejich 
rozvrhem, místy zcela fragmentární. Hodnotím tedy již sám výběr  a snahu o solidní 
zpracování takového nelehkého tématu jako projev hlubokého zájmu,  ba bezmála osobní 
statečnosti.     
Přístup studenta při sepisování práce: 
Vzhledem k didaktickému profilu diplomové práce (oproti dřívější, výrazně „biologicky 
odborné“, práci bakalářské) byla školitelská role spíše menšinová, přístup tedy mohu 
hodnotit zejména podle výsledku. V průběhu sepisování byly naopak významné konzultace 
s doc. Věrou Čížkovou, dle mých informací k naprosté vzájemné spokojenosti. Časový 
rámec byl „prázdninový“ a příslušně napjatý, některé finální nepřesnosti mohly tedy týmu „ 
diplomant-konzultant-školitel“ uniknout. Nicméně celkový přístup autorky považuji za 
kvalitní a zodpovědný.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji za splněné. Celkově hodnotím práci jako kvalitní po stránce odborné, 
velmi přínosnou s ohledem na její výukové uplatnění a v „české nice středoškolského 
studia“  tématicky unikátní. 
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