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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem jabloně, jako jedním z významných zástupců čeledi 

růžovitých (Rosaceae). Práce má rozsah 70 stran textu a 6 stran příloh, zahrnuje rovněž návrh 

praktických aktivit z biologie, chemie a 3 autorkou navržené pracovní listy včetně autorského řešení.  

Cíle bakalářské práce jsou jasně formulovány. Práce je přehledně strukturovaná a jednotlivé kapitoly 

na sebe logicky navazují. V některých kapitolách je text rozčleněn do příliš mnoha odstavců, což 

působí poměrně roztříštěným dojmem.  

V úvodu teoretické části autorka stručně charakterizuje čeleď růžovitých (Rosaceae) a některé její 

vybrané zástupce. Další kapitoly jsou věnovány výhradně rodu jabloň (Malus). Práce se zabývá nejen 

obecnou charakteristikou a ekologickými nároky tohoto rodu, ale její značná část je věnována i 

ovocnictví, šlechtitelství a především charakteristice vybraných odrůd jabloní. Zaměřuje se nejen na 

odrůdy vyšlechtěné v České republice, ale také na odrůdy běžně prodávané v dnešních obchodech a 

jejich specifika. V závěru autorka zařadila zajímavé kapitoly věnované jablku v kontextu 

každodenního života, jako je jeho dietetický význam, zmiňuje i symboliku jablek a jabloní nebo jejich 

výskyt ve vědě a literatuře.  

Z hlediska obsahové stránky působí uvedené informace poněkud povrchním dojmem. U některých 

témat chybí hlubší rozpracování a celkově je tento dojem podnícen i heslovitým vyjadřováním 

autorky. Jazyková úprava bakalářské práce je dobrá, v textu se vyskytují pouze drobné překlepy. 

U jednotlivých obrázků a grafů není uvedeno jejich číslování a popis, vyjma použitého zdroje. Ačkoliv 

zařazené obrázky viditelně náleží ke konkrétním odstavcům, doporučovala bych uvést do textu přímé 

odkazy, např. (viz obr. 1).   

V jedné z praktických úloh věnovaných měření pH jablek (str. 58) označuje autorka v řešení úlohy 

pH 7 jako „amfoterní“ místo neutrální (výraz amfoterní se používá pro látky, které mohou vystupovat 

jako kyseliny i jako zásady, např. voda). Interval, kdy pH nabývá hodnot v rozmezí 7 – 14, nazývá 

autorka kyselé pH, ačkoliv se jedná o látky zásaditého charakteru.  

Na str. 13 autorka zmiňuje obsah glykosidu v mandlích typu amara, jehož název opakovaně chybně 

označuje „amygladin“ místo „amygdalin“. Rovněž zde chybně uvádí, že při požití je amygdalin 

„přeměněn v ústech na jedovatý kyanid“. Glykosid amygdalin je štěpen enzymem přítomným až 

v tenkém střevě (β-glukosidáza) za odštěpení jedovatého kyanovodíku. 

Předložená bakalářská práce přes drobné výše uvedené nedostatky splňuje požadavky kladené na 

tento typ práce a navržené materiály jsou po drobných úpravách bezpochyby vhodné pro použití při 

výuce tohoto tématu. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 

-  v elmi  dobře  - .  

  



Na závěr si dovoluji položit autorce dvě otázky: 

Úloha věnovaná zjišťování přítomnosti škrobu v jablku (str. 57) vykazuje negativní výsledek reakce. 

Pro srovnání bych při výuce doporučovala zařadit i zkoušku stejné reakce na nějaké plodině, která 

škrob obsahuje a výsledek bude pozitivní. Jaké plodiny by autorka pro tuto zkoušku zvolila? 

Ve své práci autorka několikrát používá v běžném životě poměrně ne příliš frekventovaný pojem 

„pomologie“. Jak by tento pojem vysvětlila? 
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