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1, cíLE A HYPoTÉZY

Hlavním cílem předložené práce, který autorka v úvodu jasně definovala, bylo najít vhodné výukové metody pro

implementaci tématu rostlinných alkaloidů do výuky Biologie rostlin. Tento cíl byl bezezbytku naplněn vČetně

vytvoření didaktických moteriálů k danému tématu a jejich ověření v praxi,

2. oBsAHoVÉ zpnncovÁtrt í
předloženó diplomová práce je klasicky rozdělena na dvě čísti - teoretickou a praktickou. V rómci teoretické čósti se

autorka zobývá přehledem rostlinných olkoloidů a charakteristikou vybraných z nich. Dóle se věnuje rostlinným

alkaloidům v kontextu kurikulórních dokumentů platných v ČR a metodamivýuky vhodnými pro zočleněnítématu

alkaloidů do výuky Biologie rostlin. Teoretickó čóst tvoří dostotečný zóklad pro čóst praktickou, kteró je již přímo

zaměřena na implementaci daného tématu do výuky biologie, případně chemie. Autorka v ní navrhuje několik

konkrétních aktivit (např. projektové vyučovóní, laboratorní próce), vhodných k zařazení do výuky. Veškeré aktivity
jsou metodicky zpracovány a podloženy didaktickými materióly navrženými autorkou, které byly v rómci řešení

předklódané próce ověřeny v praxi,

3. FoRMÁLNíÚpnavn
Próce je přehledně strukturována a všechny její čósti na sebe logicky navazují. Obsahové zpracovóní i grafickó

úprava svědčío autorčině pečlivém přístupu k dané problematice.

4. KoMENTÁŘ oporuerurxv
Hlavním přínosem předložené diplomové práce je praktickó čóst obsahující autorské výukové materióly vychózející

z pečlivě zpracovaných teoretických poznatků. Navrženó laboratorní cvičení a projektovó výuka s temotikou

rostlinných alkaloidů jsou doplněny o metodiku pro učitele a disponují vysokým edukačním potenciólem. Obsahová

strónka i qrafická úprava veškerých materiólů umožňujíjejich použití přivýuce daného tématu ve stóvající podobě.

Velice oceňuji, že autorka veškeré publikované materiály ověřila v praxi, což doklódó mj. přiloženó fotodokumentqce
a diskuse reflektující poznatky získané během tohoto ověřování.

5. oTÁzKy A pŘlpoMíNKy DopoRučrruÉ r BHžšíMu vysvĚTLENí pŘt oeHAJosĚ
Bez připomínek,

6. NAVRHoVANÉ ávĚnrčrtÉ HoDNocENí
Předloženó zóvěrečná próce splňuje požadavky kladené na tentotyp práce, protoji doporučuji kobhajobě.
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