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Oponentsky posudek na magisterskou diplomovou praci Martina Semeckeho 

Rostliny ekosystemu Jizerskfch hor a jejich vyuziti v pfirodovednem 
vzdehivani na ZS 

v 

a gymnaziich 

Namet diplomove pnice odpovida mnoha obliben}m a uzitecn}m temarum fesen}m studenty 
katedry biologie pedagogicke fakulty UK v Praze. Pfedkladana prace se sklada ze dvou cast!, 
pfirodovedne, ktera je v,Yrazne kompilacni a zamefena na pfedmet Jizerske hory, odkud pochazeji 
materialy k vlastni didakticke casti. Obe casti se rozsahem v diplomove praci projevuji vyvazene, 
obsahem je vsak uvodni popisna cast zozsahlejsi. Vlastni prace, tedy vyuziti pracovnich lisru a 
prace s ureovacimi kHci zfejme splnila swj ucel i kdyz shrnuti a zhodnoceni vysleddku cele 
prace neni zcela jednoznacne a jasne. Diplomant pOuZil k casti ziskAni vysledku nejp0uZivanejsi 
prostfedek ke ziskani materialu, dotaznik. Vlastni prace se zaky ve tfide a v teremu byla 
metodou experimentu. Tabulky a grafy jakoz i autorovy fotografie rostlin, se kter}mi se 
v projektu pracovalo jsou na velmi dobre Urovni 

Prace . je psana formou, ktera odpovida pozadavkum na diplomove prace. Zpracovani 
shromazdenych udaju je provedeno velmi peclive. Prave tak grafy, tabulky a pracovni listy jsou 
na velmi dobre urovni. V latinskych nazvech, kde studenti velmi casto chybuji se vyskytuji jen 
ojedinele chyby, u kterych je zfejme, ze jde 0 tiskove chyby. Nicmene je nutno mit jeste m~kolik 
namitek. Chyby v anglickem abstraktu. Objevuji se pasaze, ktere jsou psany emotivne a formou, 
ktera se do odbome prace nehodi. Napfiklad v zaverecne hodnotici casti prezentuje diplomant 
spravedlivou hofkost, kterou pocitil wei uciteli, ktery mu omylem zamknul ucebnu a zaci se 
nedostali k materialum. Krome toho v praci neni videt zfetelne cleneni na uvod, metodiku, 
vysledky diskusi a zaver. 

Prace muze pn naslednem zpracovani velmi dobfe poslouzit svemu puvodnimu zameru, tedy 
k rozsifeni temat ve vyucovani botaniky. Kladnou strankou prace jsou fotografie a pracovni listy, 
slabe stranky byly jiz zmineny. 

Prace obsahuje nekolik nedostatku, neni vsak zatizena hrub}mi chybami. Proto ji doporucuji 
k obhajeni s prospechem velmi dobfe. 

V Praze dne 15. kvetna 2009 


