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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktického využití  Botanické zahrady 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve výuce na 1. stupni základní školy. Práce obsahuje 88 

stran textu včetně 10 stran příloh, v nichž jsou uvedeny především ukázky vyplněných dotazníků, pracovních 

listů, návrh na zpracování projektu a fotografie z exkurze do botanické zahrady . 

 

První teoretickou část práce autorka věnuje botanickým zahradám a jejich využívání ve výuce na prvním 

stupni základních škol (zastoupení tématiky v RVP pro základní vzdělávání, v učebnicích pro 4. a 5. ročník ZŠ a 

ve vzdělávacích programech vybraných základních škol v Praze 2. Velkou pozornost autorka věnovala 

především zastoupení problematiky botanických zahrad v učebnicích přírodovědy, kterou velice pečlivě 

tabulkově zpracovala, včetně souhrnného zhodnocení. V následujících kapitolách se autorka zabývá již výhradně 

Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Výzkumnou část práce jako východisko pro tvorbu projektové výukové jednotky autorka zaměřila na 

zjišťování, jak učitelé využívají Botanickou zahradu Přf. UK v Praze pomocí dotazníkového šetření učitelů. 

V další fázi výzkumu autorka formou řízeného rozhovoru se zástupkyní ředitele Botanické zahrady zjišťovala 

možnosti využití ve výuce na prvním stupni základních škol.   

 

V praktické části práce autorka předkládá projekt výukové jednotky, realizovatelný se žáky prvního stupně 

základních škol (především 4, a 5. ročníku) v Botanické zahradě. 

Po stránce formální mají všechny náměty i vycházky jednotnou a přehlednou koncepci, což při využití ve výuce 

usnadní práci učitele s tímto výukovým materiálem. Součástí výukové jednotky jsou i pracovní listy. Výuková 

jednotka byla ověřena s 5. Ročníkem prvního stupně ZŠ. V další kapitole autorka uvádí možnosti 

mezipředmětové aplikace realizované výukové jednotky. Na výukovou jednotku volně navazuje projekt Příroda 

nás živí a léčí, který lze realizovat v expozici léčivých a užitkových rostlin.  

 

Cíle magisterské diplomové práce autorka přehledně a jasně formulovala. Teoretická část práce je logicky 

strukturovaná. Praktická část práce je přehledná a tematicky provázaná. Kladně hodnotím především didaktické i 

odborné 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. Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření prakticky 

ověřených výukových materiálů s tématikou a s možností implementace do výuky na prvním stupni základní 

školy. 

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 Ve výukových materiálech se vyskytují drobné chyby a nepřesnosti, především v geologických a 

geografických pojmech (př.plepenec místo slepenec) 

 Vyskytují se drobné překlepy v latinské nomenklatuře 

 Pracovní kartičky pro geologickou část výukové jednotky jsou pro žáky poměrně obtížné, u obhajoby 

prosím uvést možné zjednodušení. 

 Projektu Příroda nás živí a léčí autorka z časových důvodů nevěnovala již tolik pozornosti 

 Uvést budoucí možnosti aplikace tématiky 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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V Praze, dne 26. srpna  2013                                                                      RNDr. Jana Skýbová 



 

 

 

 
 


