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Předložená diplomová práce má 76 stran vlastní práce a 9 stran příloh a je 

věnována zajímavému tématu: využití Botanické zahrady ve výuce na prvním 

stupni ZŠ. 

Toto téma autorka řeší v rovinách: rozbor vybraných 19 učebnic pro 4. a 5. 

ročník ZŠ, rozbor RVP ZV a ŠVP vybraných ZŠ na Praze 2, Botanická zahrada 

PřF UK v Praze (historie, současná nabídka pro ZŠ, potenciál,  rozhovor se 

zástupkyní ředitele aj.)., dotazníkové šetření mezi 30 učiteli, vytvoření dvou 

výukových jednotek. Širokým záběrem dílčích témat si autorka notně 

zkomplikovala práci, výsledkem je, že většina dílčích témat (snad kromě 

rozboru učebnic) témat nejde do potřebné hloubky (např. na str. 38 

nepřiměřený popis Geologického parku nebo neřeší metodickou podporu 

Doporučené očekávané výstupy k průřežovému tématu Environmentální 

výchova, kterou mohou školy již tři roky využívat místo RVP).  

Naopak se na některých místech autorka věnuje drobnostem přespříliš, např.  

na str. 42 zdlouhavě popisuje proces vyplňování dotazníku „Do dotazníku 

učitelé prvně doplnili ročník, který učí, název školy a používanou učebnici...“ viz 

str. 42 ), nebo některé informace opakuje, např. na str. 57 a 81 je stejný 

pracovní list a nebo do textu práce umisťuje to, co obvykle bývá v přílohách 

(pracovní listy str. 57 – 61, dotazníky), což vyvolává dojem, že tímto způsobem 

doplňovala minimálně stanovený počet znaků a že by při daném rozsahu bylo 

možné větší hloubky dosáhnout. 

Práce není členěna dle obvyklých zvyklostí, teoretická část je rozdělena v 

několika kapitol a do nich je – z mého pohledu nepřehledně – zařazena  

metodika i empiricky získané údaje (např. na str. 39). Pozitivní je, že práce 

obsahuje Diskusi i Závěr a také Seznam tabulek, grafů a ilustrací . Autorka 

v práci cituje z více než třiceti zdrojů; nevyužívá zdroje cizojazyčné, což je 

velká škoda, protože tématu práce (zahrady, botanické zahrady a jejich využití 

ve výuce) je věnována celá řada odborných studií v odborných časopisech a 

komparace s nimi by byla jistě zajímavá.  

Ocenit lze skutečnost, že autorka pdoporuje exkurzi, názor a vyučování pod 

širým nebem. 

Formální úprava: v textu se místy vyskytují pravopisné chyby, např. na str. 20 

„rostliny .... nepřežili“ či překlepy, např. na str. 35. „skelníky“ aj.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  

Otázky: Podle čeho probíhal výběr „vybraných škol?“ Jak by bylo možné do 

Vašeho výzkumu zařadit pražskou Botanickou zahradu v Tróji? 
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