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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktického využití dřevin ve 
výuce přírodovědy na prvním stupni. ZŠ. Práce obsahuje 116  stran textu a 57 stran příloh, v nichž 
jsou uvedeny především  materiály k projektu a pracovním listům.

První teoretickou část práce autorka věnuje problematice dřevin ve výuce formou analýzy 
kurikulárních dokumentů, tj. Rámcovému vzdělávacímu programu a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5. 
Ročník ZŠ. Kladně hodnotím především podrobně a do přehledných tabulek zpracovanou analýzu 
učebnic přírodovědy z hlediska zkoumané problematiky dřevin, včetně závěrečného shrnutí. V další 
teoretické části autorka charakterizuje park Riegrovy sady z pohledu historie a zastoupení dřevin.. 

Výzkumnou část práce jako východisko pro tvorbu projektu autorka zaměřila na zjišťování zájmu 
respondentů – učitelů škol v dostupném okolí Riegrových sadů o případný projekt zabývající se 
dřevinami Riegrových sadů. Šetření obsahuje všechny náležitosti – cíle, hypotézy, výsledky šetření, 
jejich grafické i textové zpracování a zhodnocení hypotéz.

Praktickou část práce tvoří vlastní projekt “Dřeviny v Riegrových sadech“. V úvodu k projektu 
autorka uvádí cíle, časové rozvržení a organizaci projektu. Dále autorka popisuje jednotlivé dílčí části 
projektu a vhodně koncipované pracovní listy s řadou autorských obrázků. Protože projekt je velmi 
rozsáhlý, byla ověřena pouze jeho dílčí číst v praxi.  Náměty pro práci s dřevinami jsou rozmanité a 
učitel může vybírat dle svých aktuálních výukových potřeb. Po stránce formální mají všechny náměty 
i vycházky jednotnou a přehlednou koncepci, což při využití ve výuce usnadní práci učitele s tímto 
výukovým materiálem.

Cíle magisterské diplomové práce autorka přehledně a jasně formulovala. Teoretická i praktická část 
práce je navazující a přehledně strukturovaná. Kladně hodnotím především didaktické aspekty 
zpracovávané problematiky 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 Předložená práce je založená na tvorbě 
vlastního projektu, který vychází z výzkumného šetření. Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření 
výukových materiálů s tématikou dřevin, v dílčí části ověřených, s možností implementace do výuky 
přírodovědy 4. a 5. Ročníku ZŠ.

Otázky k obhajobě:
 Uvést budoucí možnosti aplikace tématiky parkových dřevin obecně ve vlastní pedagogické 

práci.

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