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Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky : Bc. David Šarboch 
 
Název práce:  Trávení jako mezioborové téma ve výuce přírodovědných předmětů 
 
 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 

Samotná práce je podle mého názoru kvalitní, drobné připomínky bych měl k vlastní animaci a 
výukovému textu. Přijde mi škoda, že se autor příliš omezil na informace ze SŠ literatury. Protože 
téma trávení je v nich, jak sám v průzkumu učebnic zjistil, z chemického pohledu pokryto 
nedostatečně. 
 
ad. 2) Vytvořená animace nebo alespoň výukový text dle mého názoru mohli obsahovat více 

chemie: 
• např. uvést víc informací o chemickém složení tekutin v jednotlivých částech 
• uvítal bych méně schematizované a trochu unifikované zobrazení biomolekul, zobrazit správně 

3D strukturu amylosy (tato nevysvětlí proč se do ní interkaluje I2). V textu jsou uvedený jen dvě 
reakce hydrolýza peptidu pepsinem a fosfolipidu fosfolipasou A2. Nevím jestli všichni žáci 
pochopí, že modrá kulička někdy představuje N jindy H, či kdo uhádne, že ta žlutá kulička je P? 
Žáci by asi u menších biomolekul uvítali použití klasických vzorců, jaké znají z org. chemie, 
došlo by tak i ke sjednocení stylu vzorců.  

• Jednoduchých reakcí, které probíhají v trávicí soustavě, by tam mohlo být víc. Např. vedle 
popisu procesu by se hodila reakce např. u tvorby a sekrece HCO3

- ve slinách a slinivce, 
hydrolýza sacharidu, a dalších biomolekul (viz otázka dále) 

• u triacylglycerolu není nezbytné udávat pozice substituce 1,2,3 (s.65) 
• s.67 struktura amylosy je nepřesná (není patrná šroubovice o které se hovoří v textu) 
• s,66, 72, 77: správný termín je enzymová nikoliv nezymatická 
• nerozumím větě na s. 75 kde je pravděpodobně o lipidech řečeno „Ve vodném prostředí dochází 

k jejich shlukování, což by mohlo způsobovat vážné zdravotní komplikace.“ 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Nezanedbatelnou složkou potravy jsou též nukleové kyseliny. Jak a kde u člověka dochází 
k jejich trávení?  

2. Jaké 3D modely (zmiňované např. v Grafu 6 na str. 19) jsou používány při výuce tématu trávení 
ve škole? 

3. Většina procesů souvisejících s trávením je z chemického pohledu hydrolýza, myslíte si, že je 
vhodné toto reflektovat již ve SŠ výuce a termín štěpení v této souvislosti nahrozovat 
hydrolýzou? 

4. Myslíte si, že by se v tématu mohly zmínit i role střevní mikroflóry, popř. detaily 
membránového transportu? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 2. 5. 2018 
  
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 
 
 
       Doc. RNDr. Václav Martínek, PhD. 


