
U N I V E R Z I T A   K A R L O V A   V  P R A Z E 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 
Předložila studentka: Bc. Eva Větrovská 
Název: „Rostlinné alkaloidy – začlenění učiva do tematického okruhu Biologie rostlin na 
víceletých gymnáziích 

 
Vedoucí: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 
Konzultant(ka): 
 
1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a 
do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):  
Hlavní cíl, tj. implementace problematiky rostlinných alkaloidů prostřednictvím vhodně 
vybraných výukových metod do učiva biologie, resp. chemie na víceletých gymnázií, byl bez 
výhrad splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Diplomové práce tematicky navazuje na autorčinu bakalářskou práci (Větrovská 2013), která 
rešeršně zpracovávala problematiku rostlinných alkaloidů z hlediska vlastní klasifikace, 
chemismu, specifických vlastnosti a účinků na lidský organizmus. Oproti diplomová práce se 
zaměřuje na fenomén implementace učiva rostlinných alkaloidů do výuky, což je následně 
prakticky testováno prostřednictvím autorských výukových materiálů a vhodných výukových 
metod na žácích víceletého gymnázia v Dobříši. Diplomová práce je klasicky rozdělena na 
část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty data o nejvýznamnějších 
rostlinných alkaloidech, základní informace o kurikulárních dokumentech, a je zde podán i 
přehled tematicky vhodných výukových metod v biologii. Praktická část diplomové práce se 
věnuje již konkrétním metodám výuky a představuje následně ověřované autorské návrhy 
vyučovací hodiny, projektové výuky a laboratorních cvičení. Součástí diplomové práce je 
značné množství autorských tištěných a elektronických didaktických materiálů, které jsou 
vhodné k okamžitému použití pro běžnou výuku biologie či chemie, nebo jako rozšiřující 
studijní materiál pro učitele v praxi. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.):  
 



Práce má nadstandardní úroveň v oblasti formálních náležitostí, je psaná s minimem 
gramatických chyb, obsahuje všechny nezbytné kapitoly a má předepsaný rozsah. Grafická 
stránka práce je dostatečná a výběr dokumentačních a doplňujících obrázků a tabulek je 
obsahově a proporčně adekvátní. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový 
dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, 
apod.):  
Diplomová práce obsahuje autorské návrhy vyučovací hodiny, výukového projektu a 
laboratorních cvičení na téma rostlinné alkaloidy, které jsou precizně zpracovány na základě 
kvalitně připravených teoretických podkladů vycházející z autorčiny bakalářské práce. 
Edukační potenciál zmíněných didaktických materiálů je nadstandardní v obsahové a grafické 
stránce, což pozitivně hodnotili i respondenti při jejich testování a hodnocení. Práce svoji 
vysokou úrovní a kvalitou zpracování je vhodná k publikování a dle mého názoru splňuje 
parametry i pro práci rigorózní. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
Bez připomínek. 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě):  
Výše uvedenou práci doporučuji bez výhrad k obhajobě. 
 

 
 
v Praze, dne 22. 4. 2016                doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 


