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Praktické úlohy z biologie jednobuněčných organismů (Protista) pro základní školy 
s důrazem na využití barvicích technik 

 
Jana Šalounová ve své diplomové práci ověřila několik metod přípravy čistých kultur a 

následného barvení organel modelových zástupců jednobuněčných Eukaryot (prvoků), kteří 
jsou dobře využitelní pro školní praktická cvičení. Zaměřila se především na krásnoočko 

štíhlé, trepku velkou a měňavku velkou a metody, které jsou snadno využitelné ve školní 

praxi. Výsledky tohoto ověřování přehledně vyhodnotila a zdokumentovala řadou vlastních 

mikro- i makrofotografií. Na základě svých výsledků navrhla sadu praktických úloh pro druhý 

stupeň základní školy, které částečně ověřila ve své učitelské praxi. Součástí práce je také 

analýza učiva o prvocích v učebnicích přírodopisu a biologie pro základní a střední školy a 

rešerše věnovaná biologii prvoků a dalším aspektům, které s ní souvisejí. 

Jako školitel bych chtěl Janu pochválit především za to, že odvedla poměrně velký objem 

solidní laboratorní práce, kterou velmi dobře zdokumentovala. Za největší přínos její 

diplomové práce považuji, že oprášila a vyzkoušela řadu starších „kuchyňských“ metod 

kultivace prvoků a kriticky zhodnotila jejich využitelnost ve školní praxi. Zdařilá je i literární 

rešerše a diskuse, která je navíc i poměrně obsáhlá, což bohužel u učitelských diplomových 

prací nebývá moc časté. Bylo by ale vhodné, aby ve větší míře použila cizojazyčné zdroje. 

Vlastní návrhy praktických úloh jsou ve škole dobře použitelné, ale kriticky musím 

poznamenat, že autorka při jejich tvorbě poměrně málo využila vlastní invenci a většinou 

svými slovy opakuje zadání již publikovaných návodů. Z hlediska citování literatury je ale její 

postup korektní. 

Intenzita Janina nasazení v průběhu řešení diplomové práce velmi kolísala a v důsledku toho 

se doba řešení velmi protáhla. V důsledku toho se například nepovedlo část úloh ověřit 
v praxi, napěstované kultury jí uhynuly, takže bylo potřeba pro ověření ve škole sehnat nové 

apod. Její komunikace se mnou, jakožto školitelem, nebyla vždy bezproblémová a spolehlivá, 

ale v posledním půl roce se výrazně zlepšila. Chtěl bych velmi ocenit její závěrečné úsilí a to, 

že práci dotáhla k odevzdání na velmi slušnou úroveň i přes řadu rodinných povinností. 

Diplomová práce Jany Šalounové podle mého názoru splňuje nároky kladené na diplomové 

práce na Katedře biologie a environmentálních studií. Práci doporučuji k úspěšné obhajobě 
a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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