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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): 
 
Cíle práce jsou uvedeny celkem čtyři. První dva cíle se týkají charakterizování vybraných exkurzních 
programů v Praze a charakterizování území obory Hvězda jak z historického, tak z biologického 
hlediska – tyto cíle byly naplněny. Formulace třetího cíle není zcela šťastná. Podle této formulace se 
zadání dotazníku učitelům přírodopisu na druhém stupni ZŠ jeví jako samotný cíl, nikoli prostředek, 
resp. metoda k dosažení cíle. Z formulace totiž není patrné, z jakého důvodu je dotazník zadáván, 
resp. co má zjišťovat. Poslední cíl se týká vypracování vlastní edukační vycházky právě do již 
zmíněného areálu obory Hvězda. Tento cíl  byl naplněn v kapitole věnující se samotnému 
pedagogickému výzkumu (kap. 4).  
 
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.): 
 
Jako použitá metoda výzkumného šetření byl zvolen dotazník. Dotazník, jako jedna z kvantitativních 
metod byl vyplněn pouze 21 respondenty, což je vskutku malý počet.  
 
Interpretace výsledků, která by měla být uvedená v kapitole s názvem Diskuse, je vágní. Text uvedený 
v Diskusi svým charakterem neodpovídá názvu kapitoly. Nejprve jsou uvedeny informace vztahující se 
k metodologii práce a poté informace týkající se zjištěných výsledků. O diskusi se jedná tedy mylně i 
z toho důvodu, že v této kapitole zcela chybí byť jediná citace literatury, se kterou by autorka své 
výsledky porovnávala, resp. diskutovala. Naopak kapitola Metodologie a Výsledky v práci chybí.  
 
Tvůrčí přístup práce je patrný z navržené vycházky do areálu obory Hvězda, kdy je navržena 
samostatná exkurze žáků v době trvání 2-3 hodiny, což považuji minimálně za velkou výzvu jak pro 
žáky, tak pro samotného učitele a jeho případný doprovod.  
 
Textové zastoupení teoretické a praktické části předložené práce je poměrně nevyvážené. Teoretická 
východiska jsou uvedena cca na 52 stranách a praktické vyústění práce pak na zbývajících cca 13 
stranách. Logická provázanost textu je na nižší úrovni.  
 
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.): 
 
Jazykový projev autorky se v některých místech práce jeví kostrbatě. Některé pasáže obsahují 
gramatické chyby.  



Z hlediska citování elektronických zdrojů literatury  - odkazy na internetové stránky, postrádám 
správnou formu citace. Pro citování byl nevhodně zvolen způsobem vložení internetového odkazu na 
konec odstavce textu, namísto správného uvedení autora, názvu stránky, příp. názvu webu. Uvedené 
množství literárních zdrojů uvedených na konci práce dle mého názoru neposkytuje evidenci o 
dostatečném prostudování popisované problematiky. Ani použité internetové zdroje na konci 
předložené práce nejsou řádně citovány.  
 
Na obrázky a tabulku není v textu odkazováno, stejně tak jako na přílohy práce.  
 
V teoretické části práce je nejprve celá kapitola zaměřena na organizační formy výuky. Největší 
pozornost je pochopitelně věnována exkurzím – jejich dělení, průběhu, hodnocení apod. Navazují 
konkrétní náměty na exkurzní činnost pořádané zoologickými a botanickými zahradami v Praze, 
organizací Lesy hlavního města Prahy, Stanicí přírodovědců, Toulcovým dvorem a muzei včetně 
popisu jejich nabízených výchovně vzdělávacích aktivit.  
 
Samostatná kapitola je věnována oboře Hvězda jakožto území, kde je možné exkurze realizovat. 
V této kapitole se autorka práce věnuje poměrně rozsáhle historii tohoto území, dále pak letohrádku 
Hvězda, který se v oboře nachází. Čtenář se dále seznamuje se současnou situací a botanickou 
charakteristikou obory.  
 
Praktická část práce se zdá být započata kapitolou s názvem Pedagogický výzkum – Exkurzní činnost 
v Praze a využití obory Hvězda pro výuku v rámci exkurze. Překvapivě se však čtenář dovídá více o 
možnostech kvantitativního pedagogického výzkumu. Na tuto velmi krátkou kapitolu překvapivě 
rovnou navazuje kapitola Diskuse.   
 
Členění do některých kapitol se zdá být poměrně zavádějící, neboť názvy těchto kapitol, resp. 
podkapitol v sobě nenesou logickou posloupnost. Např. název kap. 2.1, kdy je v názvu uvedeno „ 
Zoologická a botanická zahrada, přesto jsou však v podkapitolách 2.1.1 uvedeny jen zoologické 
zahrady a naopak následující kapitola 2.2 se nazývá Botanická zahrada. Stejně tak je nevyhovující 
kapitola Diskuse – viz výše v textu. 
 
Jednotlivé fáze výzkumu se jeví jako navzájem nepropojené, což se odráží i v přílohách práce. Např. 
dotazník pro učitele (příloha č. 1) se zdá být zcela odtržen od následného navržení, zpracování a 
realizace vlastní naučné vycházky do obory. Žádné výsledky, které byly díky dotazníku zjištěny, se 
v navržené vycházce nezúročují.  
 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný  
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově na mě práce působí jako nepropracovaná. Vybrané kapitoly práce zcela postrádám 
(Výsledky), jiné kapitoly jsou naopak nedostatečně propracované (Diskuse). Jednotlivé části výzkumu 
– dotazník pro učitele, pracovní list pro žáky a dotazník pro žáky po vycházce nejsou navzájem 
provázané. Tuto skutečnost je možné předpokládat již ze samotné formulace dílčího cíle vztahujícího 
se k tvorbě dotazníkového šetření pro učitele. Výsledky práce je nutné vyhledávat v kapitole, která 
svým názvem neodpovídá a i poté nepřináší výsledky nikterak závratná zjištění – výsledky jsou navíc 
jen  obecně formulovány, obzvláště ty, které se týkají dotazníku pro žáky.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
1. V předložené práci uvádíte mapku trasy se zastávkami vycházky (str. 64). Měli tuto mapku žáci také 
k dispozici? Pokud ne, jak se po areálu pohybovali a jak bylo zamezeno případnému vybočení 
z trasy? Bylo předem dáno, na které zastávce mají žáci vyplnit kterou otázku z pracovního listu?  
 
2. Uveďte prosím, jak probíhalo poznávání bezobratlých živočichů, kteří byli uloveni. Navrhla byste 
nějakou modifikaci této aktivity? Používali žáci ještě nějaké jiné pomůcky, kromě těch, které byly 
využity pro sběr živočichů? 
 
 



 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě se zásadními výše zmíněnými výhradami.  
 
 
V……………………. Datum…………………….   …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 

 


