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Student si vytkl cíl popsat situaci, v níž se nachází výuka botaniky současných středních škol 
na výběrovém souboru z Ústeckého kraje. V rámci školy, na níž sám autor působí, provedl také 
pedagogický experiment, jehož cílem bylo porovnat modifikace výuky botaniky a přínos pro 
zvýšení znalostí rostlin u dotčených studentů.

V kapitolách 3, 4, 5 a 6 zpracovává teoretický úvod do problematiky, zejména tato část práce 
by si bývala zasloužila zvýšenou pozornost.. V kapitole sedmé, výzkumné, která je rozdělená do tří 
subsekcí, zaznamenává cíle, průběh a výsledky tří dílčích výzkumů které realizoval; dovolím si 
soustředit pozornost na tyto kapitoly.

Výzkum A je velmi zajímavá sonda do praktické realizace RVP do škol, ukazuje jak 
nekonečný hlad po dalších botanických publikacích, tak preferenci kresby před fotografií či tristní 
podíl exkurzní práce v rámci botaniky. Vedle ostatních dat je zajímavým výstupem také seznam 
rostlin, které jsou, v lokálním konsensu, považovány za závazné. 

Výzkum B se věnoval žákovským postojům, zájem o exkurzní výuku zde ostře kontrastuje s 
předchozími zjištěními.

Výzkum C dal autorovi příležitost vyzkoušet jak náročné je realizovat pedagogický 
experiment. Experimentální změna spočívala v užití autorských pracovních listů – přes komplikace 
dané například subjektivní angažovaností na těchto listech mohu považovat dosažené výsledky za 
lehce signifikantní, jakkoli pro takové vyjádření chybí opora ve statistickém zpracování získaných 
dat, které bohužel nebylo provedeno.

Formální a grafická stránka práce je vyrovnaná, rušivě působí křiklavě použité přebaly knih 
na stranách 57-58; v některých pasážích má autor tendenci se vyjadřovat na hranici hovorové 
žoviálnosti.

K obhajobě bych požádal autora o ukázku vytvořených pracovních listů (práce měla 
obsahovat několik naskenovaných příkladů) a pro zajímavost rozložení exkurzí v rámci ŠVP školy 
na níž vyučuje – děkuji.

Práci doporučuji k obhajobě
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