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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřená na problematiku didaktického využití vybraných 
druhů nahosemenných a krytosemenných rostlin regionu Pacovska ve školní praxi s důrazem na 
region Pacovska. 
 
První teoretickou část práce autorka věnuje mnohostranné charakteristice regionu Pacovska jako 
jednomu z východisek tvorby regionálně zaměřených výukových materiálů s tématikou didaktického 
využití vybraných druhů rostlin. Kromě charakteristiky geomorfologické, geologické, pedologické 
klimatické, hydrologické a botanické zaměřila autorka pozornost i na problematiku ochrany přírody 
regionu. Důležitým teoretickým východiskem a předpokladem pro tvorbu vlastních výukových 
materiálů bylo dotazníkové šetření, které autorka realizovala na základních a středních školách 
Pacovska. Autorka zjišťovala u respondentů – učitelů oblíbenost výuky systému rostlin, míru realizace 
výuky v přírodě a zájem o případné, regionálně zaměřené výukové materiály. V úvodu šetření jsou 
uvedeny vhodně stanovené cíle i hypotézy, výsledky šetření byly přehledně graficky i textově 
zpracovány včetně shrnujícího zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření. 
 
Praktickou část práce tvoří autorské, regionálně zaměřené výukové materiály V úvodním textu autorka 
jasně a přehledně charakterizuje výchozí kurikulární požadavky (RVP a učebnice) a uvádí výčet 
rostlinných čeledí a druhů, zařazených na základě floristického výzkumu do regionálně zaměřených 
výukových materiálů. Těmi jsou power-pointové výukové prezentace a pracovní listy, určené pro 
výuku botaniky (především botanického systému) na základních školách  a v nižších ročnících 
víceletých gymnázií se zaměřením na rostliny regionu Pacovska.  Při zpracování výukových materiálů 
autorka projevila mimořádnou píli a pečlivost. Část vybraných materiálů ověřila ve výuce na základní 
škole a víceletém gymnáziu v Pacově. 
 
Cíle magisterské diplomové práce autorka přehledně a jasně formulovala. Teoretická část práce je 
návazně a logicky strukturovaná. Praktická část práce je přehledná, vyvážená a tematicky provázaná. 
Kladně hodnotím především didaktické i odborné aspekty zpracovávané problematiky regionálně, 
botanicky a didakticky zaměřených výukových materiálů. Autorské power-pointové výukové 
prezentace a pracovní listy velmi zdařilé. Prezentace jsou s drobnými úpravami použitelné jako základ 
systému rostlin i při výuce botaniky ve vyšších ročnících gymnázií. Zvláště oceňuji využití autorských 
fotografií v prezentacích. Jazykový projev autorky je kultivovaný, práce obsahuje cizojazyčný abstrakt, 
literatura je vhodně vybraná i citovaná. V dotazníkovém šetření uvedené grafy i textová vysvětlení 
jsou přehledná s jasnou vypovídací hodnotou. Součástí přílohového materiálu jsou autorská řešení 
pracovních listů a výukové CD - power-pointové výukové prezentace „Vybrané rostliny regionu 
Pacovska“ 
 
Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 Uvést zdroj (autora) výchozího floristického průzkumu Pacovska 

 U obhajoby prosím shrnout možnou implementaci autorských výukových materiálů do ŠVP 
škol Pacovska. 

 
Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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