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Cíle práce uvádí autorka čtyři: charakteristika čeledi, analýza učebnic, charakteristika 
zástupců a vytvoření didaktických materiálů. Tyto cíle byly v různé míře naplněny.

Charakteristika čeledi – kapitola 2 – je vysloveně slabá. Nebylo možné alespoň naznačit 
diverzitu čeledi v rámci ČR, systém uvést včetně řádu a mnohé další? K poslednímu, nesourodému 
odstavci podotýkám, že čeleď se v literatuře „nečlení“, nýbrž „je členěna“. Charakteristika 
jednotlivých zástupců se nese v podobném duchu, pro další práci doporučuji autorce omezit četbu 
Babiččiných bylin a více se věnovat práci s odbornými zdroji.

Analýza učebnic byla provedena pečlivě, je škoda, že se autorka omezuje na pouhé 
konstatování dílčích zjištění. Pro využití výsledků by bylo vhodné:

• podat nejprve přehled všech analyzovaných titulů, věnovat péči výběru aktuálních vydání 
(viz datace vydání učebnic ZŠ);

• v metodách práce přesněji specifikovat sledované charakteristiky a ve výsledkové části pak 
tyto konkrétní prvky sumarizovat a diskutovat;

• ukázat (asi nejlépe grafem) druhy nebo poznatky uváděné ve všech učebnicích, uváděné 
alespoň v polovině učebnic atp., aby čtenář získal přibližnou představu o pojetí výuky čeledi
v rámci domácí tradice.

Navržené didaktické materiály tvoří pracovní listy a osm laboratorních úloh diferencovaných 
pro druhý a třetí stupeň škol.

Formální úprava práce a citací dobrá, bez překlepů. Obrazové materiály a tabulky přehledné. 
Drobné upozornění k nadužívání předložky „v“ (kap 3.1, 3.2.1), občas navíc záměna „v/ve“ (str. 9). 
Několikrát zmiňované hemeroidy jsou zkomoleninou správného termínu hemoroid.

Celkově práce budí průměrný dojem, v otázce botanické je místy až povrchní, k obhajobě 
mám tyto otázky:

1. navržené laboratorní cvičení č. 2 jste ověřila, respektive jste si jistá že reakce bude u třešní 
dostatečně atraktivní pro potřeby školního pokusu?

2. mohla byste sumarizovat výskyt druhů v rámci analyzovaných titulů tak, jak bylo výše 
naznačeno?

Práci přes uvedené námitky doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře.
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