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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je jasně stanoven v úvodní kapitole, beze zbytku byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Předložená práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teorie začíná popisem oblasti 
Žatecka a obecným úvodem do problematiky léčivých rostlin. Následuje obsahová analýza RVP ZV a 
učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ s ohledem na zařazení učiva o léčivých rostlinách. Před 
analýzou učebnic si autorka stanovila základní kritéria pro jejich hodnocení a zjištěná fakta na závěr 
přehledně shrnula. Poslední kapitola teoretické části je věnována charakteristice vybraných druhů 
z čeledi růžovitých, které mohou být využity v lékařství nebo léčitelství. Jednotlivé podčeledi bych 
možná pro větší přehlednost doporučovala uvádět jako samostatné podkapitoly. Celkově je teoretická 
část obsahově vyvážená, pečlivě zpracovaná a autorka v ní shromáždila všechny potřebné informace, 
které následně využila v praktické části. 
 
Praktická část je didakticky aplikační. V prvé řadě autorka vytvořila návrh na školní projekt. Projekt je 
dostatečně popsán, výukové cíle jsou formulovány ve všech třech oblastech (kognitivní, afektivní i 
psychomotorické), což umožňuje komplexní rozvoj žáka. Autorka pečlivě promyslela motivaci žáků 
k zapojení do projektu. Využívá celou škálu mezipředmětových vztahů. Ponechává maximální možný 
prostor pro zapojení žáků do jednotlivých etap projektu včetně jeho hodnocení. Dále autorka vytvořila i 
didaktický test a námět na jednohodinovou laboratorní práci. Diplomantka ověřila všechny navržené 
výukové aktivity ve škole a průběh projektu také fotograficky zdokumentovala. V příloze uvádí vlastní 
výukové materiály, které připravila – PPT prezentaci, didaktický test a autorské řešení protokolů 
k laboratorním pracím 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 73 stran textu a 8 stran příloh. Obsahuje všechny předepsané formální náležitosti 
včetně anglického i českého abstraktu. Je přehledně členěna do kapitol, jednotlivé části textu jsou 
logicky provázané. Jazykový projev autorky je kultivovaný, text je bez chyb. Literatura je vhodně 
vybrána a řádně citována. 
  
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Velmi zdařilá práce, stručná, jasná, vyvážená. Navržené výukové aktivity jsou bez dalších úprav 
využitelné ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ.  
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
--- 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 
 
 
 
V Praze, dne 17.7.2013                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 
 
 

 


