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DP je případovou studií, která se věnuje školní zahradě ZŠ Jílové u Prahy.  

Předkládané práce obsahuje 108 stran textu., 17 stran příloh. 

Autorka cituje přibližně 30 odborných publikací a dalších zdrojů. Práce je 

koncipována podle obvyklých pravidel. Formální úprava práce je řádná. Členění 

práce do kapitol není obvyklé, ale má logiku. 

V Teoretické části práce zpracovává autorka nejzajímavější snahy o využívání 

školních zahrad pro výuku na našem území. Představuje dílo reformátorů a 

eubiotiků, jako například Vincenta Zahradníka, Karla Slavoje Amerlinga, Eduarda 

Štorcha a tým Květoslavy Burešové. Pozornost věnuje také učebnicím k předmětu 

Pěstitelské práce.   

Výzkumná část práce je případovou studií na ZŠ Jílové. Informace sebrala 
z městské knihovny, starých třídních knih ze školního archivu a také z rozhovorů 
s pamětníky. Výzkumná část není členěna na metodiku, výzkum, výsledky, ale 
jednotlivé kapitoly jsou seřazeny chronologicky. Text vhodně doplňují fotografie. 
Jejich seznam je uveden na konci práce; ovšem bez uvedení autora. 
Kapitola Diskuse a závěr neobsahuje očekávaný obsah. Obsahuje výčet prvků 

umístěných na zahradě, který by patřil spíše do kpt. Výsledky.  



Celkový dojem: Předložená diplomová práce je velice zajímavá a autentická. Téma 
bylo zvoleno tak, že autorka nemohla falsifikovat jiné DP, ale musela se se 
zpracováním poprat skutečně sama. Prokázala schopnost samostatné práce 
s literaturou a historickými zdroji. Nicméně postrádám jakýsi nadhled a ukončení 
práce (kpt. Diskuse a závěr). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi 
dobře.  
 
Otázky: 
Jaký prvek na vaší školní zahradě má nejdelší tradici (tedy je tam nejdéle, 
opakovaně obnovován)? 
Jak bude vaše DP využívána? 
 
 
V Lysé nad Labem 26.4.2015                           PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
 

 

 


