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Předložená magisterské diplomové práce je zaměřena na zmapování znalostí rostlin u studentů 
gymnázií v Ústeckém kraji. Práce zahrnuje 8 stran textu a přílohový materiál, jehož součástí jsou 
zadávané dotazníky, ukázka tematického plánu a seznam rostlin k poznávačce pro studenty gymnázií. 

Teoretickou část práce autor tematicky rozdělil na několik kapitol. Úvodní kapitola teoretické části, 
která se stručně věnuje RVP pro gymnázia, je zakončena očekávanými výstupy vzdělávacího obsahu 
biologie rostlin a jen velmi stručnou informací o tematickém plánu učiva (bez uvedení konkrétního 
příkladu či odkazu). Další kapitola teoretické části se zabývá rostlinami ve výuce, kde autor rozděluje 
a charakterizuje rostliny z různých, často nevědeckých hledisek. Poslední částí této kapitoly jsou 
poměrně přehledně zpracované současné metody ve výuce poznávání rostlin. Další teoretickou částí 
práce jsou metody uchovávání rostlin, jako je sušení a lisování. V poslední teoretické části práce se 
autor věnuje pedagogickým metodám, jako je interwiev, dotazník a experiment, které byly použity ve 
výzkumné části.

Výzkumná část je rozdělena do třech částí a je cílená ve výzkumu A na učitele, ve výzkumu B na žáka 
a výzkum C je pojat jako experiment s pracovním listem. Výsledky výzkumu A a B, učitelů a žáků,
jsou zajímavé, grafy jsou však uvedené jen u části zpracovaného materiálu. Z výsledků výzkumu 
vyplynuly problémy ve výuce rostlin jak z hlediska učitelů, tak i z hlediska žáků. Výzkum C byl 
postaven na porovnání různých metod výuky poznávání dřevin dvou školních tříd, chybí však 
zmiňované pracovní listy - materiál, který byl předmětem testování a autor jejich tvorbu uvádí i jako 
jeden z cílů diplomové práce.

Autor magisterské diplomové práce jasně stanovil cíle práce, které naplněny, kromě vytvořených 
pracovních listů, se kterými autor operuje, ale v práci chybí. Práce, přesto že má některé, níže uvedené 
nedostatky obsahuje po formální stránce všechny náležitosti, práce je přehledně strukturovaná a
použitá literatura je řádně citovaná. Výsledky výzkumů jsou zajímavá zjištění jak pro autora, tak pro 
další učitele z praxe a mohou pozitivně přispět k ne vždy oblíbené problematice poznávání rostlin ve 
výuce na gymnáziích.

Připomínky a otázky k obhajobě:
 Některé kapitoly v teoretické části práce jsou pojaty velmi stručně až povrchně (např. Rostliny 

v přírodě, Třídění rostlin)
 U metod uchovávání rostlin chybí herbářování
 Obr. 14 a 15 by bylo vhodnější zařadit do přílohy
 Z jakého důvodu jsou uvedeny fotografie rostlin ve výsledcích výzkumu?
 Výsledky výzkumu jsou doplněné grafy pouze v některých případech
 Chybí pracovní listy, které autor používal ve výzkumu C a jejich tvorba je uvedena v cílech 

práce – prosím dodat k obhajobě

Předložená magisterská diplomová i přes výše zmíněné nedostatky splňuje všechny požadavky 
kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
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