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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a ověřením využití metod kritického
myšlení ve výuce tématu fotosyntéza.
Rozsah práce je 184 stran, z toho 66 stran příloh.
Překlepy se v práci vyskytují vzácně, pro další práci autorky upozorňuji na nezbytnost kurzívy u
latinských jmen taxonů a malá písmena u jmen českých (str. 46, 47, 168, 174, 176...); nesouhlasím s
transkripcí „slaid“ u popisu prezentací. Ve formální úpravě bych ocenil přidání seznamu tabulek a
jiných prvků s uvedením stránky, horší přehlednost poměrně obsáhlé práce by vylepšilo jasnější
oddělení společným záhlavím stránek příloh.
V literárním přehledu poskytuje autorka srozumitelný a svižný přehled teoretického zázemí práce.
Je škoda, že se v pohledu na průběh fotosyntézy omezila na vyšší rostliny a pomíjí tak plastidy s
více membránami nebo třeba zmínku o pyrenoidech. V závěru kapitoly 2.3.4 sama zakouší, jak
obtížné může být srozumitelné vyjádření popisu i jinak jednoduché aritmetiky. U citovaného zdroje
(Vartak, 2006) není vhodné překládat jako „nezelené rostliny“, neboť tento termín je v české
didaktice biologie používán pro rostliny, které skutečně nefotosyntetizují.
Metodická část práce detailně popisuje činnosti následně analyzované v další kapitole, zaujaly mne
názory na učebnice (na straně 79 hodnotí učebnice autorka, reflexe ze strany učitelů je uvedena na
straně 91, diskutováno na straně 108). Navrhuji dvě otázky k obhajobě:
1. V diskusi uvádíte, že se výsledky Vašeho hodnocení učebnic z pohledu množství a
srozumitelnosti s výsledky od učitelů shodují. Není správnější interpretovat, že se právě zde
nezanedbatelně rozcházíte?
2. Na straně 114 uvádíte, že si vaši žáci byli vědomi spotřebovávání kyslíku při fotosyntéze?
Vzhledem k zajímavosti a praktické užitečnosti posuzované práce jsem věnoval detailní pozornost
uváděným faktům v navržených aktivitách. Níže rozporované informace vycházejí z citovaných
zdrojů a nejsou tedy míněny jako přímá výtka:
 str. 47 – formulace „fotosenzor-->signální dráhy-->informace“ u popisu reakce rostliny na
světelné podmínky je pro mě velmi nezvyklá.
 str. 50 – sdělení „látky, které rostlina absorbuje ze země, jsou vedeny tělem rostliny a
umožňují jí růst a udržovat životní funkce“ je označeno jako miskoncepce. Jistě to není
přesný popis všech dějů souvisejících s metabolismem rostliny. Ale představím-li si
hořečnaté ionty, jejichž vnikání do těla borovice nadzemními částmi považuji za
zanedbatelné, pak se mi jeví dané tvrzení jako správné i v kontextu fotosyntézy.
 str. 138 – pokud lze považovat takovouto soustavu za ekosystém a pokud je skutečně
stabilní v uvedeném horizontu, nezavdává jeho pojmenování „soběstačný“ podnět k
vytvoření další miskoncepce – třeba postradatelnosti konzumentů atp. v ekosystému?
 str. 138 – energetická hodnota pstruha je 200kcal, tedy téměř 10% DDD (200g, bez
přidaného tuku). Schéma je tedy o jeden řád chybné.
 str. 146 – experiment, konkrétně baňky B a C, považuji za diskutabilní.
◦

ad C – i panašovaná rostlina musí fotosyntetizovat, nerozumím, proč by měla

poskytnout horší výsledky fotosyntézy než rostlina v prostředí s nedostupným CO2
◦ ad B – slabé zbarvení pyrogalolu je zdůvodněno tvorbou CO2?
Mezi činnostmi navrhovanými při výuce fotosyntézy postrádám aplikaci s přesahem mimo biologii
a chemii. Navrhuji autorce, aby se zamyslela nad možností porovnat energetickou účinnost dvou
fenoménu dnešní doby, citlivě vnímaných veřejností – produkce biopaliv versus solární elektrárny
na zabírané orné půdě.
Závěr:
Po formální stránce splňuje práce dané požadavky, po věcné stránce je velmi kvalitní, vyrovnaná a
dle mého soudu přínosná. Mapuje konkrétní část tematického obsahu studia biologie, přináší
vzorová řešení a podněty vhodné pro pedagogickou práci.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Vzhledem ke kvalitě práce doporučuji
zvážit její uznání i jako práce rigorosní.
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