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Předkládaná práce obsahuje 84 stran textu a 17 stran příloh. Práce obsahuje 34 obrázků (fotografií) s řádně 
citovaným zdrojem. Další, převážně autorské fotografie nalezneme v Příloze v „Průvodci dendrologickou 
vycházkou“. Práce je nepřehledná, nebylo snadné se v ní zorientovat. 
 
Rešeršní část práce  
Autorka pojala rešeršní část práce ze široka. Navazuje tak na v Úvodu formulované cíle. Domnívám se, že cílů 
bylo vytyčeno příliš mnoho a že to je na škodu práce. Bylo by mnohem šikovnější, kdyby autorka vytyčila méně 
cílů, držela se jediného tématu, a to zpracovala precizně. Především cíl „popsat didaktické metody výuky 
využívané v biologii“ přesahuje rámec práce stanovený názvem a celkově vybočuje z tématu práce. Mnohem 
vhodnější bylo stanovení cíle například takto: „Sepsat metody, které autoři doporučují nebo které učitelé 
používají pro výuku tématu dřeviny“. Autorka cituje z více než 50 zdrojů. 
 
Do rešeršní části práce autorka nevhodně doplňuje vlastní úvahy, které by patřily spíše do kapitoly Diskuse, 
např. na str. 10. A naopak kapitola Diskuse obsahuje informace, které by měly být uvedeny v teoretické části 
práce, např. vysvětlení, že školní vzdělávací program je tvořen na základě rámcového vzdělávacího programu. 
 
Zcela netradičně se v rešeršní části (ano, všimla jsem si, že ji autorka tak nenazývá) objevuje i analýza učebnic, 
která je – jak jsem až posléze pochopila – autorským dílem, ne rešeršním, a proto by měla být zařazena do 
Výzkumné části. Nevhodné řazení zdá se vedlo autorku k tomu, že analýzu učebnic neprezentuje řádně jako 
výzkumnou metodu, tudíž chybí metodika, není provedena řádná prezentace výsledků, komparace učebnic, 
není uvedeno, na základě jakých kritérií byly vybrány učebnice k analýze (str. 11). Nejsem si jistá, zda některá 
tvrzení vycházejí z provedené analýzy. Chybí shrnutí. Doporučila bych autorce udělat přehlednou tabulku, ve 
které by byly základní kritéria (např. počet druhů, které učebnice uvádějí, počet stran věnovaných dřevinám), 
komparována. 
 
Následuje kapitola Vybrané výukové metody v přírodopisu, která podle mne do práce takto pojmenované 
nepatří. Leda by byly metody propojeny s tématem „dřeviny“, což nejsou. Tato kapitola je napsána špatně – 
několik vět je zcela nesrozumitelných, dílčí podkapitoly jsou, zdá se mi, doslova opsané z citovaných děl, 
nenavazují jedna na druhou a hlavně – jak již bylo řečeno – nejsou propojeny s tématem práce. Problematické 
je i řazení kapitol. Kapitoly 2.3 Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce a 2.4 Tvorba pracovního listu a 
dendrologického průvodce jsou postaveny na úroveň kpt. 2.2. Vybrané výukové metody ve výuce přírodopisu a 
kapitoly 2. 5 Charakteristika vybraných dřevin… . Logicky by měly být zařazeny jako další dílčí kapitoly 2.2. 
Čekala bych, že do Vybraných didaktických metod autorka zařadí metody, které podle dotazníkového šetření 
používají respondenti a popíše je (to se nestalo). 
 
Dále, na celkem 26 stranách (str. 28 – 54) diplomové práce nalezneme popis vybraných druhů dřevin. 
Postrádám propojení druhů s lokalitou zmíněnou v názvu práce, a především s didaktickými aspekty. U 
žádného z uvedených druhů není uvedeno, co se na dané rostlině či její části obvykle ve výuce demonstruje a 
proč. Některé uvedené informace se mi naopak jeví jako nadbytečné, např. u třešně ptačí na str. 51 je 
uvedeno, že „plodí bohatě každoročně“. Summou, to pro práci podstatné v charakteristice druhů chybí, ačkoli 
by se v mnoho případech dalo dohledat, a to nepodstatné bylo někdy až slepě opsáno. Takto pojatý popis 
druhů nepatří do těla práce, leda snad do Příloh. To by ovšem autorka měla možná problém dodržet počet 
předepsaných stran práce. 



Ve výzkumné části práce autorka možná až příliš zeširoka popisuje metodu dotazníkového šetření. Bylo by 
vhodnější, kdyby autorka obecné informace propojila s vlastním dotazníkem. Např. kdyby místo sdělení typu, 
že „Dotazník se převážně skládá ze tří částí.“ (str. 54) uvedla např. „Vytvořený dotazník se skládá ze tří části, 
jak doporučuje Gavora (2000)“. I ve výzkumné části nenacházíme potřebný řád. Např. až v kpt. 3.3 Hypotézy se 
dovídáme o provedeném předvýzkumu. Počet respondentů (34) považuji za hraniční pro procentuální 
zpracování odpovědí, ale zdá se mi, že autorka udělala vše, co mohla, aby zvýšila návratnost dotazníků. Je 
škoda, že autorka do otázky č. 5 dotazníku nevypsala vybrané didaktické přístupy podle kpt. 2.2, aby je 
respondenti mohli zaškrtávat. Tuto otázku volila jako otevřenou a žel (jak již jsem výše uvedla) přístupy 
zjištěné od respondentů nepropojila s přístupy uvedenými v kpt. 2.2. U otázky č. 8 je formulace zbytečně 
krkolomná (stačilo napsat 1-3 hodiny, 3-5 hodin). 
 
Po výzkumné části je v práci zařazena kapitola 4. Dendrologická vycházka. Vycházka byla zrealizována jednou 
s 46 žáky, kteří pracovali ve skupinách a za pomoci Průvodce dendrologickou procházkou (autorčino dílo 
najdeme v Příloze diplomové práce). Na str. 66 je uvedeno, že dendrologická vycházka byla připravena na 
základě dotazníkového šetření. Propojení s dotazníkovým šetřením ale není zjevné. Např. v podkapitole 4.1 
Trasa autorka řeší mimo jiné také otázku, jakou délku by měla vycházka pro danou věkovou skupinu s daným 
zaměřením mít. Proč se nezeptala v dotazníku respondentů na to, jak dlouhou vycházku považují za optimální? 
 
Připomínky – shrnutí:  

1. Název práce neodpovídá stanoveným cílům (str. 9) ani obsahu práce. Autorka měla název práce volit 
vhodněji.  

2. Práce není členěna obvyklým způsobem, práce je nepřehledná, chaoticky uspořádaná. 
3. Hypotézy na str. 56 jsou stanoveny zcela nevhodně. 
4. Dílčí části práce nejsou dostatečně propojené (viz výše).  
5. Popis vybraných druhů (26 stran) měl být podle mého názoru zařazen do Příloh anebo jinak 

koncipován. 
6. Název „Průvodce dendrologickou procházkou“ by bylo lepší rozšířit o lokalitu, ve které procházka 

probíhá. Také bych spíše volila tradiční pojem „vycházka“. Vlastně autorka pracuje s oběma pojmy. 
Svého průvodce nazývá několikrát „Průvodce dendrologickou procházkou“, v Příloze je uvedeno 
„Průvodce dendrologickou vycházkou“. 

7. V práci je celá řada překlepů a chyb, např. chybí předložka „v“ v názvu práce, na str.  56 v kpt. 3.3 je 
hrubka (vyplívá), která se opakuje na str. 57 aj. (na str. 60 je ovšem pravopis slova již správně), leckde 
chybí čárka, např. na str. 61, 68, 75 a další chyby pravopisné i stylistické, např. věta „Nejlépe zvolíme 
více metod v jedné hodině.“ Nebo „Ve všech dostupných typech materiálů můžeme nají různé 
definice metod výuky“. 
 

Otázky a úkoly:  
1. Kolik by měl poznat žák ZŠ a student gymnázia dřevin? Uveďte váš názor a názory dalších autorů. 
2. Vyberte si jednu podkapitolu z řady 2.2. 1 – 2.2.14 a propojte ji s tématem dřeviny. V rámci toho 

najděte autora nebo autory, kteří danou metodu pro téma „dřeviny“ zpracovali do metodických listů 
nebo projektů. 

3. Jak probíhala dendrologická vycházka s 46 žáky? Zapojili se skutečně všichni? Ověřovala jste si, že 
pracují? Jakým způsobem? 

 
Celkový dojem: Předložené diplomové práci by rozhodně prospělo, kdyby na ní autorka ještě zapracovala a 
dotáhla ji do podoby, ve které by lépe zhodnotila nemalé úsilí, které do ní vložila. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku   ………………………………………. 
 
 
V Praze 29. 8. 2017                                        PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
 
 


