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Název práce: Využívání Botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce 
biologie a přírodopisu 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký mají učitelé vztah k exkurzi jako 
organizační formě a speciálně, zda pro exkurzi využívají botanickou zahradu 
Na Slupi. S tím souvisí i cíl zmapovat historii, sbírky této zahrady a její 
využití ve výuce. Dále autorka cíle rozvíjí pomocí hypotéz uvedených 
v úvodu práce stejně jako cíle. 
 

Struktura (členění) práce:  
 
Práce je přehledně členěna do 7 základních kapitol, a dále následuje 
seznam použité literatury a přílohy.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
ANO 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila tištěných a internetových informačních zdrojů. 
Citována je jak česká, tak i zahraniční literatura.  
Údaje jsou ve vztahu k řešené problematice relevantní ve vztahu 
k dostupným informačním zdrojům.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky práce obsahuje a tyto vycházejí z hypotéz, které 
doplňují cíle předkládané práce. Hypotézy jsou správně testované 
a výsledky vhodně komentované, nicméně je z nich je patrná snaha za 
každou cenu nalézt hypotézu, která by mohla být testovaná – viz druhá 
hypotéza. Těžiště práce je tímto posunuto od vlastního dotazníku 
k hypotézám, což není vždy potřebné. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, a to jak po stránce 
grafické, tak i stylistické, i když se v textu vyskytují drobné překlepy. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny.  Autorka zpracovala na dobré úrovni přehled 
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informací k problematice botanické zahrady a prokázala dovednost 
analyzovat odborný text z pedagogického i didaktického pohledu. Prokázala 
také práci se zahraniční literaturou a to v anglickém a německém jazyce. 
Co se vlastní práce týká, studentka pracovala spíše nárazově, než 
kontinuálně, z čehož vyplývají i leckdy pro práci nepřínosné části, což je 
nejviditelnější ve třetí kapitole, kde představení dalších organizačních forem 
vedle exkurze je zbytečné.  
 
 

Otázky a připomínky: 
K připomínkám mám jen následující - co se vlastní práce týká, studentka 
pracovala spíše nárazově, než kontinuálně, z čehož vyplývají i leckdy pro 
vlastní práci nepřínosné části, což je nejviditelnější ve třetí kapitole, kde 
představení dalších organizačních forem vedle exkurze je zbytečné.  
 
Přes právě uvedené musím konstatovat, že práce je na dobré úrovni 
a doporučuji ji k obhajobě. 
 
K otázkám mám následující: 
 
1. Jak Vy sama hodnotíte zařazování exkurzí do výuky? Jaké klady tento typ 
výuky žákům přináší? A má případně tento způsob výuky i svá negativa, 
díky kterým by učitel nevolil tuto organizační formu? 
2. Jaký přínos může mít pro žáky virtuální exkurze a kdy je podle Vás tato 
forma výhodnější než klasicky vedená exkurze?  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


