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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Cíl diplomové práce včetně dílčích úkolů byl v úvodu práce stanoven srozumitelně a jednoznačně. Cíl, 

resp. všechny dílčí úkoly, byly naplněny. 

 

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.): 

Posuzovaná práce je členěna do několika částí, které na sebe logicky navazují. V úvodu seznamuje 

s historií a současností Botanické zahrady Teplice. Poté vysvětluje důvody, proč někteří učitelé 

zařazují exkurze do výuky, a stručně popisuje návod, jak zorganizovat exkurzi v Botanické zahradě 

Teplice.  

Praktická část je zahájena deskripcí typů úloh, které jsou začleněny do řešených pracovních listů. 

Dále jsou představeny vytvořené pracovní listy, resp. jejich autorská verze. Jsou doplněny metodikou 

a textem provázení. Následuje výzkumná část zaměřená na ověření pracovních listů v praxi, analýzu 

získaných dat, jejich interpretaci a shrnutí včetně sebereflexe. Pracovní listy byly ověřovány použitím 

v praxi při exkurzi 4 středních škol v botanické zahradě a analýzou získaných dat prostřednictvím 

výpočtu obtížnosti a indexu obtížnosti. Použitou statistickou metodu bych doporučila doplnit např. o 

zařazení výpočtu koeficientu citlivosti v souvislosti s indexem obtížnosti a analýzu distraktorů 

uzavřených otázek. Výsledky by měly větší vypovídající hodnotu. 

Diskuse výsledků je poměrně stručná, jedná se v podstatě o pouhé obecné konstatování, že 

podobných pracovních listů zejména pro střední školy není mnoho a jaké typy úloh jsou zařazovány. 

Doporučila bych např. porovnat sestavené pracovní listy s těmi, které vytvořila S. Svobodová pro ZŠ 

(SVOBODOVÁ, S. (2018): Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II. stupni ZŠ), 

s ohledem na typ úloh, náročnost (prostřednictvím konfrontace ukázek podobných úloh) atd.  

Závěr rámcově shrnuje obsah a výsledky práce. Upozorňuje na její přínos. Ten je spatřován 

především ve vytvoření pracovních listů včetně autorské verze (řešení) a textu provázení, který 

mohou využít i samotní učitelé, protože materiály budou umístěny na stránkách Botanické zahrady 

Teplice. 



Přílohy (pracovní listy včetně autorského řešení, plánky a trasy provázení ve venkovní expozici a 

sklenících, fotografie většiny exemplářů zařazených do testů provázení) účelně doplňují text práce. 

Vzhledem ke stěžejnímu cíli (vytvoření funkčních a v praxi použitelných pracovních listů v rámci 

exkurzí v Botanické zahradě Teplice) byly metody práce zvoleny vhodně. Výsledky byly interpretovány 

poměrně přehledně a srozumitelně. Na jejich základě byly vytvořené pracovní listy modifikovány. 

 

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.): 

Diplomová práce se skládá z 99 stránek textu včetně přehledu literatury a 57 stran příloh. 

Jazykový projev považuji za kultivovaný, použité termíny byly vhodně voleny a správně používány. 

Text je přehledně členěn do částí, které na sebe logicky navazují, je psán srozumitelnou a čtivou 

formou bez gramatických chyb (drobné nedostatky se objevily v interpunkci). Požadované formální 

náležitosti byly dodrženy. Použitá literatura byla zvolena relevantně a většinou správně citována 

(úpravu by vyžadovaly citace internetových zdrojů). Celková grafická úprava včetně úrovně kvality 

tabulek a obrázků je na odpovídající úrovni. 

 

4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

Celkově hodnotím práci pozitivně. Čtení textu bylo příjemné. Práce je pro mě tematicky zajímavá. 

Sdílím autorův názor, že exkurze realizovaná bez smysluplné zpětné vazby, která ověří naplnění 

jejího cíle, není z hlediska vzdělávání pro studenty příliš přínosná. 

Co se týče doporučení, slabou stránku spatřuji ve statistickém zpracování dat z ověřování pracovních 

listů. Postrádám bližší specifikaci vzorku respondentů, ale zvláště přehled, kolik respondentů a 

z kterých škol odpovídalo u jednotlivých pracovních listů. Výpočet indexu obtížnosti bych doplnila o 

koeficient citlivosti a u uzavřených otázek o analýzu distraktorů. Analýza výsledků by měla 

významnější vypovídající hodnotu. U grafu pozor na překlepy v označení (u samotného grafu č. 3, 

v textu č. 1 a v přehledu na str. 99 č. 6). 

Za chvályhodný považuji nápad doplnit exkurzi v botanické zahradě o vhodné vzdělávací materiály 

(text provázení) a relevantní zpětnou vazbu ve formě pracovních listů. 

Pozitivní přínos diplomové práce představuje nejenom vytvoření pracovních listů včetně autorského 

řešení a textu provázení, ale také jejich umístění na stránky Botanické zahrady Teplice jako příležitost 

pro učitele, kteří si chtějí průběh exkurze organizovat sami a nemusejí být tudíž odkázáni na poměrně 

zaměstnané pracovníky zahrady. Oni sami si tím upevňují a rozšiřují své znalosti a kompetence, 

přičemž si posilují pozici učitele a respekt studentů. 

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

Máte vlastní zkušenost s aplikací vytvořených pracovních listů? Pokud ano, popište jakou? 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 

Posuzovaná diplomová práce splňuje předepsané požadavky, doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

V Žatci  Datum 30. 04. 2019      Mgr. Ing. Silvie Svobodová 
               Podpis 
 
 
 

 


