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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): 
 
Cíle práce jsou stanoveny v úvodní kapitole. V podstatě byly splněny. Zejména studijní a výukový 
materiál jsou ovšem pouze ve formě podkladů.   
 
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 obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část začíná velmi slibně vymezením 
základních pojmů. Následuje kapitola 3, která se zabývá účinky rostlinných drog na lidský organismus. 
Autorka zde vypisuje všechny typy účinků, bez ohledu na to, jestli se vztahují k lilkovitým rostlinám. Již 
v této kapitole začíná problém s provázaností jednotlivých údajů, který se táhne celou prací. Pokud má 
autorka ambici vytvořit studijní materiál na dané téma, měla by propojit informace o rostlině, 
alkaloidech v ní přítomných i účincích na organismus. Další problém se týká výběru literatury – tato 
problematika je dostatečně popsána v odborných publikacích, ale autorka používá „wikipedii“ a 
„slovník cizích slov“. Kapitola 4 pojednává o obsahových látkách, které autorka zužuje jen na 
alkaloidy. Kapitolu považuji za neúplnou, chybí zde např. kapsaicin, se kterým autorka dále pracuje 
v praktické části. Kapitola 5 je vzhledem k tématu poněkud nadbytečná. Kapitola 6, kde autorka 
charakterizuje vybrané rostliny z čeledi lilkovitých je nejrozsáhlejší, je poměrně přehledná, ovšem 
podle mého názoru zde autorka zbytečně míchá aktuální vědecké informace s informacemi 
historickými a nevědeckými. Text je vhodně doplněn převzatými obrázky a fotografiemi.  
 
Praktickou část představuje kapitola 7, zabývající se obsahovou analýzou učebnic a kapitola 8, kde 
jsou uvedeny náměty na laboratorní cvičení. Z didaktického hlediska nejsou tyto návody příliš šťastně 
pojaty. Nejenže jsou všechny pouze odněkud převzaty, ale autorka si nedala ani práci, aby je 
přestrukturovala, vytvořila zvlášť návody pro žáky a zvlášť metodiku pro učitele a vypracovala 
autorské řešení úkolů. Je ale dobré, že některé byly ověřeny ve výuce, což je fotograficky 
zdokumentováno a okomentováno. 
   
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 obsahuje 93 stran textu a 4 strany příloh. Je přehledně členěna do kapitol. Jazykový projev 
autorky je kultivovaný, v textu jsou ojedinělé překlepy. Literatura není vždy vhodně vybrána, ani vždy 
správně citována (obě výtky se týkají především internetových zdrojů). Naopak obrázky jsou v dobré 
kvalitě a vhodně ilustrují text, stejně tak jako vzorce alkaloidů vytvořené v programu ChemSketch. 
   
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově hodnoceno má práce svá slabá místa, její úroveň je ale akceptovatelná. Úkol, který si na 
sebe autorka vzala, nebyl lehký. Použít ve výuce vybrané obsahové látky z lilkovitých rostlin, z nichž je 
většina jedovatých, vyžadovalo opravdu hodně didaktického přemýšlení. Velkou nápaditost ale 



autorka nepředvedla a zbytečně se omezovala pouze na laboratorní cvičení. Téma mohla rozpracovat 
i do školního projektu nebo jiných forem výuky a vytvořit tak komplexněji pojaté výukové materiály.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

 Uveďte prosím, odkud jsou převzaty návody na laboratorní práce (u některých tyto údaje 
chybí!). 

 Jaké jsou jiné možnosti začlenění učiva o obsahových látkách v lilkovitých rostlinách do výuky 
biologie než uvedená laboratorní cvičení? 

 Vysvětlete mechanismus reakce použité k důkazu kapsaicinu, kdy reaguje bezbarvý kapsaicin 
s kyselinou sírovou za tvorby modrozeleného zabarvení (str. 80). 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji dobře. 
 
 
 
V Praze, dne 14.7.2013                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 
 
 

 


