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Předložená magisterské diplomová práce je zaměřena na tematiku exkurzní činnosti v 
Praze se zaměřením na oboru Hvězda a její využití ve výuce přírodopisu na 2. stupni 
základních škol a biologii na nižších ročnících víceletých gymnázií. Práce zahrnuje 70  
stran textu a rozsáhlý přílohový materiál, jehož součástí jsou zadávané dotazník pro 
učitele, pracovní listy k navržené vycházce a dotazník pro žáky po absolvované 
vycházce. 
 

V první teoretické části práce se autorka věnuje didaktickým východiskům, ve kterých je 

zahrnuta problematika organizačních forem výuky v hodinách přírodopisu s důrazem na 

přírodovědnou exkurzi. Podstatná rešeršní část práce je cílená na náměty exkurzní činnosti 

v Praze, ve které autorka podrobně zpracovala vybrané exkurzní možnosti, vhodné pro žáky 

ŽŠ – zoologická a botanická zahrada, Lesy hlavního města Prahy, Stanice přírodovědců, 

Toulcův dvůr, Muzeum. Jako teoretické východisko pro tvorbu návrhu vlastní přírodovědné 

didaktické vycházky autorka uvádí charakteristiku obory Hvězda nejen z hlediska 

botanického, ale i z hlediska historie a současnosti lokality.  

 

Výzkumnou část práce autorka změřila v první části na získání informací mezi učiteli se 

zaměřením na exkurzní činnost v Praze a využití obory hvězda pro výuku v rámci exkurze 

Vlastní pedagogický výzkum v rámci dotazníkového šetření učitelů je zpracovaný poměrně 

stručně a výsledky vlastního šetření jsou zahrnuty v kapitole Diskuse (k dotazníkovému 

šetření – což není uvedeno), doplněný je dvěma grafy a stručným slovním komentářem a 

v závěru zhodnocením výzkumných otázek. 

Druhá výzkumná část byla cílena na šetření mezi žáky po absolvování vycházky a byla 

stručně zhodnocena v H|odnocení vycházky jako součást praktické části. 

 

Praktická část práce je zaměřena na využití obory Hvězda ve výuce botaniky na ZŠ. Vlastní 

naučná vycházka v oboře Hvězda je pěkně zpracovaná. Autorka stručně charakterizuje vlastní 

naučnou vycházku v oboře Hvězda, popisuje přípravu učitele a žáků před vycházkou, uvádí 

průběh a následné zhodnocení vycházky. Součástí vycházky jsou dobře využitelné tematicky 

zaměřené pracovní listy, na které však v této části není dáván důraz jako součást edukační 

části vycházky. 

 

Autorka magisterské diplomové práce stanovila cíle práce, které byly naplněny. Práce 

obsahuje všechny základní náležitosti předepsané pro magisterskou diplomovou práci. Slabší 

stránkou práce je její výzkumná část. Autorkou navržený a didakticky ověřený výukový 

materiál jistě najde s případnými úpravami uplatnění v rámci regionálně zaměřené výuky 

přírodopisu, především na školách v okolí charakterizované lokality obora Hvězda. 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

 V práci se vyskytují drobné překlepy. 

 Nepřesnost a nejednotnost citací 

 Kap. Diskuse je zařazena již za výzkumné šetření, Diskuse jako taková v práci chybí. 

 Chybí přehledné zpracování dotazníku zadávaného žákům po vycházce – hodnocení 

vycházky 

 U obhajoby prosím uvést možnosti práce s navrženým PL v rámci vycházky případně 

ve výuce po vycházce – není v textu práce náležitě zdůrazněno 

 Tabulka 1 – jedná se o tabulku vlastní nebo přejatou či upravenou?  

 Jak lze využít navržené pracovní listy a aktivity v případné distanční výuce distanční 

výuce? 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji s výše zmíněnými připomínkami doporučuji k obhajobě.  
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