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Diplomová práce Elišky Novákové se zabývá Botanickou zahradou Na Slupi a jejím 
využitím při výuce biologie a přírodopisu, zejména s ohledem na exkurzi jako organizační 
formou výuky a postoje učitelů k exkurzím.  

 
Práce je členěna obvyklým způsobem. Do úvodu autorka zařadila speciální 

podkapitolu „Cíle“, což je určitě chvályhodné. Z čistě metodologického hlediska mi ale 
samotná formulace cílů přijde poněkud nešťastná; cíl/cíle práce by měl/měly korespondovat 
se stanoveným výzkumným problémem, který je pak „rozdroben“ (resp. konkretizován) 
v hypotézách. Stanovovat za cíl práce vyvrácení nebo nevyvrácení zformulovaných hypotéz 
(s. 12) mi přijde poněkud matoucí, protože testování stanovených hypotéz by mělo být 
v experimentální práci logickým a nutným krokem, nikoli aktem, na který je nutno specielně 
upozorňovat.  

Z podkapitoly „Cíle“ (s. 12) v úvodu práce také není úplně jasné, který z několika 
vyjmenovaných cílů je pro autorku hlavní a které cíle jsou vedlejší, pozadí práce jen 
dokreslující a uvádějící do kontextu. Zvolené téma je poměrně široké a takto nejasné zadání 
pak bohužel nahrává možnosti vyčítat autorce přílišnou schematičnost kapitol, které v jejím 
pojetí tématu klíčové nejsou, ale naopak by si zasloužily pochvalu za zdařile stručné 
zpracování.       

 
Teoretická část práce se zabývá historií, současnými sbírkami botanické zahrady a 

rozebírá exkurzi jako organizační formou výuky. Za jednu z nejzajímavějších kapitol 
teoretické části považuji kapitolu 2.3 „Využití botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce“, 
kde autorka stručně shrnuje možnosti aktivit se školní třídou v botanické zahradě. V textu 
ovšem postrádám zmínku o zdroji některých informací. Zajímalo by mě například, odkud 
autorka čerpala informace o plánovaných pracovních listech (PL) – z vlastní zkušenosti? 
Podílí se na přípravě zmiňovaných PL nebo provází dokonce sama v botanické zahradě? Byla 
bych také střízlivější při hodnocení spektra aktivit nabízených botanickou zahradou. V první 
větě kapitoly se lze dočíst, že: „Botanická zahrada PřF UK v Praze nabízí pro školy mnoho 
aktivit …“ (s. 31). Dále v textu je ale uvedeno, že některé zmiňované možnosti ještě nejsou 
v nabídce, ale jen v plánu do budoucna. Jsou tedy v současnosti nabízené aktivity pro školy - 
v porovnání s jinými botanickými zahradami v ČR nebo v zahraničí - nadstandardní, 
průměrné nebo dokonce spíše podprůměrné?   

V kapitole 3.2 „Výhody a nevýhody exkurze jako organizační formy“ by mě 
zajímalo, proč byla jako první příklad zvolena studie o terénní vs. školní výuce ekologie 
z Nigérie a ne např. výzkum z kontinentální Evropy? Školní výuka v afrických zemích, i tamní 
společenská mentalita, má svoje výrazná specifika a výsledky pedagogických a didaktických 
výzkumů nelze vždy jednoduše vztahovat k evropskému kontextu. Vzhledem k nepříliš 



obsáhlému seznamu literatury zavání zařazení podobné studie značně prvoplánovým 
dojmem. 

 
V kapitole 4. Metodika opět postrádám určité informace. V popisu předvýzkumu 

není např. nikde řečeno na co přesně a na co všechno se autorka učitelů ptala? Zněly 
formulace otázek pokaždé stejně? Jak? A jak byly informace z rozhovorů zaznamenávány? 
Proč si autorka stanovila hranici 20 let praxe; jako zdůvodnění je v práci pouze uvedeno, že 
„… učitel s touto délkou praxe je již zkušeným pedagogem, ve školství se pohybuje 
dostatečně dlouho …. a zároveň má před sebou ještě mnoho let práce se studenty. Při tak 
dlouhé délce praxe se také může projevit tzv. syndrom vyhoření, který může mít obrovský 
vliv na práci, motivaci a komunikaci učitele se třídou.“ (s. 51-52). Opírá se autorka o výsledky 
nějaké studie, která poukazuje na vyšší pravděpodobnost výskytu syndromu vyhoření po 20 
letech školní výuky nebo tuto možnost jen tipuje? Nešlo by přesně totéž tvrdit i o učitelích 
s délkou praxe 10 let nebo 15 let nebo třeba 18 let? 

Z metodiky dále není jasné, jak byl proveden výběr základních škol, které autorka 
s dotazníkem obesílala? V porovnání s gymnázii je jich pouhý zlomek, přičemž reální poměr 
gymnázií a základních škol v Praze bude spíše přesně opačný.  

Velmi kladně v této části práce naopak hodnotím celkovou strukturu 
realizovaného výzkumu – předvýzkum, pilotáž a vlastní, poměrně rozsáhlé šetření. Oceňuji 
také autorčinu reflexi některých vlastních chyb, která je v pracích typu diplomové, nesmírně 
cenná a poukazuje mj. na vyzrálost a připravenost realizovat další vlastní a kvalitní výzkum.  

 
Autorka svým dotazníkem zjišťovala celou řadu praktických informací, které by 

mohly napomoci efektivnějšímu využívání (nejen) botanické zahrady Na Slupi. Zajímalo by 
mě, jak bude (nebo bylo) s výsledky šetření dále naloženo - zda autorka např. poskytla nebo 
alespoň nabídla svoje poznatky vedení či zaměstnancům Botanické zahrady Na Slupi, kteří se 
v programech pro školy, přípravách nových pracovních listů atp. angažují? 

 
Pokud jde o formální stránku práce, přišlo by mi vhodnější zařadit „Obsah“ před 

seznam zkratek, obrázků a tabulek. Má zvolené řazení nějaký specifický důvod? Lingvisticky 
bych upřednostnila používat slovní spojení „(o)testovat hypotézy“ před poněkud klopotným 
„vyvrátit nebo nevyvrátit/potvrdit hypotézy“ (s. 11, 12, 51, 53 atd.) 

Mám-li zhodnotit literární zdroje, chtěla bych zdůraznit, že v diplomové práci mi 
nepřijde příliš vhodné odkazovat se na citace z populárně-naučných časopisů typu Vesmír, 
tím spíš, jde-li o poznámku o rozšíření rojovníku bahenního. U inkriminovaného článku 
s názvem „Kyselé deště a horská rašeliniště“ navíc elektronický archiv Vesmíru uvádí jako 
jediného autora Jakuba Hrušku, nikoli spoluautorství Andreji Kolmanové, jak je uvedeno 
v diplomové práci.  

 
I přes výše zmíněné připomínky považuji diplomovou práci Elišky Novákové za 

práci velmi solidní a splňující formální i věcné nároky na ni kladené. Práci proto doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
 
 
 
V Praze 26. 5. 2014                                                                                    Mgr. Radka M. Dvořáková 


