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Předložená magisterské diplomová práce je zaměřena na tematiku zahrad Pražského hradu a 

jejich využití ve výuce přírodopisu na základních školách v rámci organizační formy exkurze. 

Práce zahrnuje 115 stran textu včetně navržených pracovních listů, metodiky a řešení pro 

učitele a přílohový materiál, který obsahuje zadávaný dotazník. Hlavními cíli práce je 

charakteristika zahrad Pražského hradu z pohledu historie a botaniky, charakteristika vegetace 

zahrad Pražského hradu, realizace pedagogického výzkumu a v části praktické vytvoření 

návrhu exkurz do zahrad Pražského hradu včetně didaktických materiálů. 

 

V první teoretické části práce se autorka věnuje popisu a charakteristice zahrad Pražského 

hradu z pohledu především historie a dílčí částí i botaniky, následuje charakteristika současné 

podoby jednotlivých zahrad Pražského hradu. Stručné kapitoly jsou věnovány využití zahrad 

Pražského hradu ve výuce přírodopisu a výčtu akcí konaných na Pražském hradě. V druhém 

bloku teoretické části autorka charakterizuje problematiku exkurze ve výuce. Na uvedené 

teoretické východisko autorka navazuje částí praktickou, kterou tvoří návrh exkurze do zahrad 

Pražského hradu včetně plánu exkurze.. 

 

Výzkumnou část práce autorka změřila zjišťování postoje učitelů základních škol (se 

zaměřením na kraje Středočeský a Prahu) k exkurzím na Pražský hrad i k této výukové 

metodě s využitím dotazníkového šetření. Autorka uvádí stručnou metodiku šetření, 

respondenty, stanovené hypotézy, graficky a textově zpracované výsledky šetření a závěrečné 

vyhodnocení stanovených hypotéz. 

 

Praktická část práce je zaměřena na tvorbu didaktických materiálů pro realizaci exkurze v 

areálu Pražského hradu, jejichž součástí je soubor deseti pracovních listů včetně autorských 

řešení. Tyto pracovní listy jsou zaměřeny především na dřeviny Královské zahrady. Vlastní 

pracovní listy jsou velmi pěkně zpracované, včetně metodických pokynů pro učitele a řešení 

(které však náleží spíše do přílohy) Pozitivně hodnotím mezipředmětový charakter některých 

pracovních listů. Vycházka včetně navržených materiálů vzhledem k epidemiologické situaci 

nebyla prakticky ověřena. 

 

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

obsahuje s níže zmíněními připomínkami náležitosti předepsané pro magisterskou 

diplomovou práci. Autorkou navržený výukový materiál včetně metodiky a řešení pro učitele 

jistě najde uplatnění v rámci regionálně zaměřené výuky přírodopisu. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Hlavní kapitoly je vhodnější začínat na nové stránce 

 V kapitole Exkurze se míchá část teoretická s částí praktickou – vlastním návrhem 

exkurze 



 V kap. 6 – Didaktické materiály se opět míchá část teoretická (charakteristika 

vybraných dřevin) s částí praktickou 

 Řešení pracovních listů je vhodnější zařadit do přílohy 

 V kap. 6.1. chybí úvodní text – stručná obecná metodika práce s navrženými 

pracovními listy, byť jsou již konkrétní metodiky k jednotlivým pracovním listům 

zařazeny za navrženými PL 

 Zdroje obrázků k PL je vhodné uvádět až na závěr práce, ne k jednotlivým PL 

 Diskuse práce je neúplná, zcela chybí porovnání s materiály jiných autorů – prosím 

doplnit u obhajoby. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji i s výše zmíněnými nedostatky, které vyplynula z absence závěrečné kontroly 

práce vedoucím, doporučuji k obhajobě  

 

 

V Praze, dne 11. ledna 2022                                                       RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 


