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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena především na tvorbu výukových materiálů s tématikou 

mechorostů, s možností využití ve výuce botaniky na gymnáziích. Práce obsahuje 101 stran textu a 30 stran 

příloh. 

 

V teoretické části práce autorka charakterizuje studovanou lokalitu Borečský vrch jako významnou lokalitu 

z hlediska výskytu mechorostů. V další části práce popisuje mechorosty z různých hledisek, včetně možností 

sběru, determinace a herbarizace. Jako teoretické východisko tvorby vlastní námětů autorka charakterizuje 

exkurzi ve výuce botaniky a zabývá se zastoupením mechorostů v kurikulárních dokumentech, včetně analýzy 

učebnic. Provedená analýza vybraných učebnic biologie pro SŠ je přehledná, vypovídající o zastoupení 

problematiky mechorostů v analyzovaných titulech. 

 

V praktické části práce autorka uvádí dobře zpracovaný botanicko–bryologický průzkum studované lokality, 

přehledně vyhodnocený, včetně tabulkového porovnání s druhy zastoupenými v učebnici. V rámci dobře 

promyšlené exkurze na NPP Borečský vrch autorka vytvořila přehledně zpracované odborné a didaktické 

materiály. Oceňuji především klíč pro určování vybraných druhů mechorostů s doplňující charakteristikou 

vybraných druhů. Samotná exkurze byla prakticky ověřená a vyhodnocená, s exkurzí korespondují dobře 

koncipované pracovní listy, uvedené v příloze včetně správných řešení. 

 

Hlavní cíle diplomové práce byly splněny, včetně ověření v praxi. Práce je přehledně strukturovaná a návazná, 

jazyk práce je kultivovaný. Obsahuje všechny náležitosti diplomové práce včetně abstraktu, použitá literatura je 

řádně citovaná. V rámci diplomové práce autorka vytvořila ve výuce na gymnáziích dobře použitelné odborné a 

didaktické materiály, prakticky ověřené, se zaměřením na studovaný region. 

 

Připomínky a otázky k vysvětlení při obhajobě: 

 V práci se vyskytují některé fotografie bez uvedení autora a drobné překlepy v textu. 

 Kap. 2.3 Exkurze ... je příliš obecná, chybí specifika exkurze zaměřené na mechorosty prosím stručně 

doplnit u obhajoby. 

 Str.32, kap. Mechorosty v kurikulárních dokumentech – autorka se nezabývá výhradně zastoupením 

mechorostů v RVP (jak vyplývá z názvu kapitoly). 

 Str.69, kap.5.3.2 Charakteristika druhů ... – jedná se o autorskou práci? Pokud ne, chybí citace v textu. 

 Grafy uvedené v práci jsou bez označení os. 

 Kap. Diskuse je poměrně krátká, u obhajoby prosím doplnit srovnání s dostupnými materiály pro SŠ 

s tématikou mechorostů. 

 

 

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení 

- v ý b o r n ě   - 
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