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Předložená magisterské diplomové práce je zaměřena didaktické využití léčivých rostlin z čeledi 

Rosaceae se zaměřením na region Žatecka včetně tvorby praktických výukových aktivit pro základní 

školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Práce zahrnuje 73 stran textu a 8 stran přílohového 

materiálu, jehož součástí je prezentace pro 7. ročník ZŠ, správné řešení didaktického testu a vyplněné 

laboratorní úlohy.  

 

V první teoretické části práce autorka přehledně charakterizuje region Žatecka po stránce botanické, 

geomorfologické a geologické s důrazem na výskyt a problematiku léčivých rostlin. Autorka se 

zaměřila na léčivé rostliny z čeledi Rosaceae s důrazem na výskyt vybraných zástupců v regionu 

Žatecka a jejich využití ve farmacii i lidovém léčitelství. Jako východisko pro tvorbu výukových 

aktivit s tématikou léčivých rostlin autorka využila výsledky analýzy vybraných učebnic přírodopisu, 

ve které zjišťovala zastoupení léčivých rostlin z čeledi Rosaceae.  

 

Vlastní tvůrčí prací autorky, didakticky hodnotnou a prakticky výukově využitelnou jsou náměty pro 

výukové aktivity včetně praktických cvičení s tématikou léčivých rostlin z čeledi Rosaceae se 

zaměřením na region Žatecka. Autorka navrhla výukový projekt s využitím mezipředmětových vztahů 

na téma Léčivé rostliny z čeledi růžovitých. Projekt podrobně popsala, formulovala výukové cíle, 

promyslela motivaci žáků a jejich zapojení do projektu 

Všechny navržené výukové aktivity prakticky ověřila a provedla fotodokumentaci. Součástí projektu 

jsou i další výukové materiály – didaktický test, laboratorní práce a výuková prezentace. 

 

Autorka magisterské diplomové práce jasně stanovila cíle práce, které byly naplněny. Projevila též 

schopnost propojit svoji odbornost botanickou a pedagogickou při tvorbě kvalitních didaktických 

materiálů. Práce je dobře strukturovaná, tematicky provázaná, použitá literatura je řádně citovaná. 

Všechny autorské výukové materiály jsou prakticky ověřené a mají nesporné didaktické využití 

v rámci výuky systému rostlin na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. 

 

Otázky k obhajobě: 

 Bylo by možné využití navržené výukové aktivity i v mimoškolní zájmové činnosti? 

 Jaké jsou případné možnosti začlenění aktivit v průřezovém tématu Výchova ke zdraví? 

 

 

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

ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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