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Tvorba a ověření výukových programů pro žáky 2. stupně ZŠ v ZOO Plzeň 
Zuzana Cebáková, Bc. 
    

 

Diplomantka využila k sběru dat své diplomové práce poznatky získané během své pracovní 

činnosti jako lektorka ZOO Plzeň. ZOO Plzeň je známá svou výbornou osvětovou a výchovnou 

činností zaměřenou na  laickou, školní i odbornou veřejnost, proto zde autorka našla vhodné 

materiály k práci a inspiraci. Biogeografické členění zoologické zahrady, které vzniklo již v 90 

letech minulého století nabízí mnoho k poznání zvířat. Výsledky předkládané práce jsou 

založeny na vyhodnocení dotazníků, předloženým žákům po výkladu lektora. Tím, že práce 

obsahuje  i zhodnocení  dotazníků dostává se do proporcionální rovnováhy obecná a výzkumná 

část. Jazykový  projev práce je na dobré úrovni, k citování zdrojů v textu mám však určité 

výhrady, citace totiž  nejsou jednotné; např. (Průcha 2009) a Maňák a Švec (2003) i jinde. 

Celkově se text jeví jako srozumitelný a přehledný, formální členění odborné práce je 

zachováno.  Zpracování výsledků dotazníků považuji za zdařilé. V textu otázek  v dotaznících 

se objevilo několik chyb z didaktického hlediska. Velmi často je zaměňována otázka na kvalitu 

„jaký“  a   konkrétní podstatu jevu „který“. Například“ jaké zvíře vidíte na obrázku “ má být 

nahrazeno tázací zájmenem které. Tato chyba provází mnoho formulovaných otázek. Některé 

nevhodně formulované otázky při sestavování dotazníku však již analyzuje sama autorka 

v kapitole Diskuse na str.59. Kapitola závěr se se jeví spíše jako abstrakt práce. Nicméně 

požadované shrnutí v závěru je provedeno. Kvalita tabulek a příloh je na velmi dobré úrovni.     

 

Celkový dojem z diplomové práce je velmi dobrý, zejména vzhledem k sestavení a vyhodnocení     

výukových programů založených na erudici autorky v oboru zoologie. Toto bude jistě použitelné 

pro exkurze škol do ZOO. 

1)V popisu australského ptáka husovce píšete husovec stračí. Má něco společného se strakou? 

2) Píšete, že ledňák modrokřídlý má téměř nevyvinutý jazyk. V učebních textech by neměly být 

prosté postuláty. Příroda nehraje v kostky. Vysvětlete proč. Podobně, u samice, kterou uvádíte, že 

je větší. Je tomu tak u většiny ptáků. Proč ? 

3) Odkud jste čerpala informaci o počtu zubů psa ušatého ? 

 

Práci lze považovat za velmi zdařilou, navrhuji ji k úspěšnému obhájení. 

 

V Praze den 3.1.2015                                                                      RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 


