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tématického celku v učivu chemie a biologie.  Práce má celkem 45  stran a je rozčleněna do
několika  základních  celků:  úvod,  teoretická  část,  rešerše  učebnic  chemie,  práktická  část  a
závěr.

Úvod má 3  podkapitoly, v nichž autorka zdůvodňuje výběr výše uvedeného tématu,
jeho  obsah  a  cíle,  které  si  pro  svoji  práci  vytyčila.  Teoretická  část  obsahuje  začlenění
vybraného   tématu   do   současných   kurikulámích   dokumentů   a   stručnou   charákteristiku
vybraných složek výživy a metabolismu, v rešerši učebnic rozebírá obsah třicetišesti učebnic
a studijních materiálů pro základní a střední školy, v praktické části pak uvádí ukázky úloh
vycházejících  z rešerše  zmíněných  učebnic jak  na  úrovni  základních,  tak  i  středních  škol.
Závěr hodnotí úspěšnost splnění cílů práce. V části věnované literatuře uvádí 65  citovaných
zdrojů.

Přii}omínkv a doDoručení:
-     část  teoretického  úvodu  (ta  zaměřená  na  složky  potravy) je  v předložené  práci

nadbytečná - obsahuje pasáže (např. nukleové kyseliny, fimkce enzymů), které se
zdravého Životního stylu vůbec nedotýkají. Bylo by lepší tuto část zaměřit více na
Životní styl a výživu, ubrat naprosto obecných vlastností (výskytu ,... )

-     Nedostatečně rozvinutá teorie o vitamínu C, vzhledem k tomu, Že by měl tvořit
80% příjmu všech potřebných vitamínů, jiné vitamíny jsou tam rozebrány mnohem
podrobněj i a zbytečně.

-     Redukující/neredukující   cukry  -  mělo   by  být  vysvětleno   obecněji   (co  jsou
redukující/neredukující cukry), nevysvětlovala bych to pomocí jednoducé reakce
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I     v praktické  části je  psáno,  Že  na  zákadě  provedené  analýzy  učebnic  studentka

vypracovala učební úlohy pro studenty. Ale vzhledem k tomu, že každá učebnice
obsahuje jiné informace a fákta, mělo by se upřesnit, jaké učebnice je nutno mít,
aby byli studenti schopni dané úkoly bez potíží vypracovat.

-     lepší  zadávání  otázek  (str.  32  pasáž  otázka  by  se  měla jmenovat jinak  např.

„možnosti" nebo „možná řešení") U této úlohy si nemyslím, Že je k vypracování
nutná pyramida, postačí pouze tabulka na předešlé straně.

-     V některých  úlohách  práktické  části  studentka  operuje  s termíny,  o  kterých  se
vteoretické   části  vůbec   nezmínila  (glykemický   index).   Bylo  by  dobré,   tyto
termíny předem vysvětlit.

-     Bodové  hodnocem'  úloh  je  zvláštní  -  první  úloha  (zadání  na  čtyři  strany  je
hodnocena 5 body, dmhá úloha (1  strana)  16 body. Je potřeba před tím, než by se
dané úlohy ověřovaly v praxi, bodování lépe promyslet aby odpovídalo náročnosti
úloh.

I     Str.  40,  úloha  3   otázky  musí  být  zadávány  jednoznačně  bez  možnosti  více
alternativ (6 - obezita/hadváha, 2 - Život/vývin)



-     Celkově: úkoly jsou všechny směřovány na obezitu, ale bez toho, Že by ukázaly,
v čem je nadváha špatná, jaké problémy způsobuje atp. Dotýkají se tak pouze malé
části  tématu  bakalářské  práce  a  v tomto  podání  mají  jen  malou  nebo  žádnou
spojitost s chemií.

Celkové zhodnocení:
Bakalářská  práce  je  logicky  členěna,  byť  po  obsahové  stránce  má  určité  výše  zmíněné
nedostatky. Téma je ale bezesporu zajímavé, aktuální a při správném zpracování přínosné. Při
pokračování   v této   práci   bych  doporučila  využívat  různých  brožur   s danou  tematikou
vydávaných při různých dietologických ústavech,  ministerstvem zdravotnictví atd.  připravit
materiály z práktičtějšího hlediska tak,  aby Žákům či  studentům ukázaly,  PROČ je žádoucí
nemít nadváhu a celkově žít zdravým životním stylem.
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