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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Předložená bakalářská práce má se všemi přílohami 83 stran, je členěna na 10 hlavních 

kapitol, které jsou dále děleny desetinným tříděním.  Práce obsahuje rešeršní část věnovanou 

taxonomii, anatomii, fyziologii, etologii, nemocem a škůdcům včely medonosné, přehledně 

jsou prezentovány včelí produkty. Následuje praktická část věnovaná využití včelího úlu ve 

výuce v ZŠ Na Beránku a včelařské expozice Botanické zahrady hl.m.Prahy.  

Práce obsahuje dotazníkové šetření a seznámení s návrhem budoucí včelařské expozice, 

významnými včelařskými rostlinami a také pracovní list s metodikou práce s ním. 

Proporcionalita teoretické  vlastní  práce je vyvážená, přílohy vhodně doplňují text. Autorka 

při sepisování práce použila 25 vesměs knižních publikací  a několik internetových zdrojů. 
   

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Jazykový projev je na vysoké úrovni, text je přehledný, sepsaný čtivě a názorně, grafická 

úprava textu i příloh  je velmi dobrá. Použitá literatura je správně citována.  Práce je prosta 

překlepů, jen jako drobnosti lze uvést méně vhodnou formulaci  „Malpigiovými 

trubicemi“(str.17) – lépe Malpighiho trubicemi (autor se jmenoval Marcello Malpighi). 

Správné  psaní teploty: za číslem je mezera (ne 30°C,  ale správně 30 °C).  Jako drobný 

nedostatek lze vytknout nezařazení a nevyužití údajů z rigorózní práce Terezy Knesplové:  

Léčba a tlumení varroázy v chovu včel a včelařství jako didaktické téma, která byla úspěšně 

obhájena na KBES Pedagogické fakulty v Praze.  Dotazníkové šetření bylo realizováno 

standardním způsobem (jednalo se o vyplňování jednoduchého dotazníku distribuovaného 

mailem – návratnost byla 27%). Zpracování získaných dat bylo provedeno obvyklým 

způsobem, za dostatečnou lze považovat k tomuto tématu zařazenou diskusi.             

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné  

slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem bakalářské práce je velmi příznivý.   Kromě kvalitně zpracovaných obecných 

kapitol je zřejmým přínosem práce analýza aktivit učitelů s ohledem na včelařství  (návštěva 

včelaře,  besídka se včelařem či realizace  projektů zabývající se včelami - samostatné práce 

žáků, postery, referáty, prezentace na interaktivní tabuli, práce s exponáty, mikroskopování 

včel, práce se včelím voskem ve výtvarné výchově nebo práce s texty o včelách). Z analýz 



vyplynulo, že nejméně učitelů chodí s žáky na exkurze. Pokud přeci jen naplánují nějakou 

exkurzi, bývá to nejčastěji do Včelařského ústavu v Dole, Včelína Ořech, Břevnovského 

kláštera nebo do Toulcova dvora. Právě bakalářská práce autorky by mihla  další učitele k této 

činnosti inspirovat.   

Autorkou připravený pracovní list je zaměřený na včelu medonosnou, její anatomii, etologii, 

včelí produkty, a dále na rostliny pro včely významné, včelařské potřeby a na praktické 

znalosti o včele medonosné (co dělat při bodnutí včelou). Je určený pro žáky 2. stupně ZŠ a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Může být využit ve výuce přírodopisu či 

biologie po probrání tématu o včelách. Dále by mohl být v budoucnu využit jako vhodný 

doprovodný materiál k plánované včelařské expozici Botanické zahrady hl. m. Prahy.  

Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce může sloužit k několika účelům. Teoretická část 

o včele medonosné  může být pomocným materiálem pro budoucí i současné učitele 

přírodopisu/biologie. Dále by základní školy i gymnázia mohly využít pracovní list, ať už 

přímo ve výuce jako doplňující materiál k probrané tematice, nebo při návštěvě včelařské 

expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy. Autorka vyhodnotila aktuální návrh připravované 

včelařské  expozice jako velmi zdařilý a poutavý. Závěrem mohu konstatovat, že autorka 

splnila všech v úvodu  vytyčených 9 cílů práce, dostatečně vyhodnotila i 4 stanovené 

hypotézy. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1/ Jak vzniká medovicový med a jaká je jeho charakteristika? 

2/ Co víte o novém škůdci včel lesknáčku úlovém? 

3/ Věnujete se aktivně sama včelaření? Jaké hlavní aktuální problémy vidíte v současném 

včelařství v ČR?      
 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předložená diplomová práce zcela naplňuje požadavky na podobnou práci předkládanou na 

KBES. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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