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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 obsahuje teoretickou a praktickou část. Teorie začíná analýzou Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zaměřenou na biologii živočichů, ekologii a praktické 
poznávání přírody. Následuje popis exkurze jako organizační formy výuky a uvedení výukových metod 
vhodných pro využití v ZOO. Zmíněny jsou i výukové pomůcky, z nichž je akcentován především 
pracovní list. Dále autorka pokračuje charakteristikou a přehledem ZOO v České republice, kde se 
podrobně věnuje jejich výchovně vzdělávací činnosti. Nabídku jejich výukových programů potom 
porovnává a shrnuje na str. 39. Vybírá si však jen kvantitativní hledisko, což samozřejmě nic 
nevypovídá o didaktické kvalitě programů, které by měla mít autorka na mysli především. Poslední 
kapitola teoretické části je věnována plzeňské ZOO: základním informacím, historii, popisu jejího 
členění, důležitým chovaným druhům i analýze její výukové činnosti. Celkově je teoretická část 
obsahově vyvážená, pečlivě zpracovaná a autorka v ní shromáždila všechny potřebné informace, 
které následně využila v praktické části. Výhrady mám jen ke kapitole 4.3, která je příliš stručná. 
 
Praktická část je didakticky aplikační. Autorka vytvořila návrh na dva terénní výukové programy 
(Tajuplná Afrika a Daleká Austrálie) pro 8. ročník základní školy. Oba programy jsou dostatečně 
popsány, jsou založeny na aktivní činnosti žáka, čímž je umožněn jeho komplexní rozvoj. Autorka 
pečlivě promyslela motivaci žáků k zapojení do programů. Využívá celou škálu mezipředmětových 
vztahů. Ke každému programu vytvořila metodiku pro lektora, mapu trasy a pracovní list pro žáky. 
Tyto materiály jsou k dispozici v přílohách spolu s autorským řešením pracovních listů. Oba výukové 
programy byly ověřeny ve výuce a vyhodnoceny na základě rozboru správnosti řešení úloh 
v pracovních listech a přímého pozorování činnosti žáků autorkou.   
 
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 65 stran textu a 22 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, v textu jsou pouze drobné chyby (název 
grafů malým písmenem, interpunkce, používání závorek, občas chybí mezera po čárce apod.). Obě 
mapy se znázorněnou trasou nejsou příliš čitelné. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována. 
  
 
 
 
 



4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos 
pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Poměrně zdařilá práce, stručná, jasná, vyvážená. Navržené výukové aktivity jsou po drobných 
úpravách výukových materiálů využitelné pro terénní výuku v ZOO pro věkovou skupinu žáků 2. 
stupně ZŠ.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 3.1.2015                                                   RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 
 
 
 

 

 


