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Autorka předložila k obhajobě diplomovou práci (129 stran textu, 17 stran příloh), která má
přispět k většímu zastoupení činnostně pojaté výuky botanických a ekologických témat
V rámci přírodovědy na l. stupni základní škol. Rozsah řešené problematiky ovšem přesahuje
rámec výuky na 1. stupni ZŠ a V případě realizace modelových ekosystémů na konkrétní
školní zahradě se týká také výuky na 2. stupni ZŠ, případně přidružené MŠ, školní družiny a
pozitivně může ovlivnit i nabídku nepovinných kroužků.

V první částí práce autorka teoreticky pojednává o ekosystémech, modelových ekosystémech,
školních zahradách a o výuce botaniky na l. stupni ZŠ včetně historického pohledu. Dále
přistupuje k dotazníkovému šetření učitelů i žáků s cílem zmapovat potenciál využití školních
zahrad a případně na nich umístěných modelových ekosystémů z pohledu obou skupin
respondentů. Jednotlivé dotazníkové otázky nejsou číslovány, což čtenáři uvedených výsledků
trochu znesnadňuje celkovou orientaci. Dále by bylo vhodne' uvést počet učitelů účastnících
dotazníkového šetření, aby bylo lépe možné pochopit tabulky na str. 58 a 59. V závěru této
části autorka uvádí přehled a charakteristiku škohiích zahrad v některých evropských zemích,
bohužel bez uvedení příslušného literárního zdroje.

Výstupempraktické částí je příručka pro učitele. V jejím teoretickém úvodu najdeme základní
charakteristiky jednotlivých ekosystémů. Konkrétně se jedná o mokřady, skály a stráně, lesy,
louky a pastviny, pole a lidská sídla. Následuje praktický návod na vytvoření těchto
ekosystémů na školní zahradě včetně údajů o následné péči o ně. Popis vytváření jednotlivých
ekosystémů je uveden vždy ve třech variantách, podle toho kolik času a peněz může daný
učitel i škola do jejich tvorby investovat. Pro větší názomost bych na tomto místě
doporučovala uvést i konkrétní modelové rostliny, které by měly být v ekosystému umístěny a
které jsou vhodné pro další práci a pokusy s nimi (pro všechny učitele nemusí být tento údaj
samozřejmostí). Tato část dále obsahuje i rozsáhlý sborník námětů pro využití školní zahrady
zejména s ohledem na výuku botaniky a ekologie.

Předložená práce má vysokou úroveň, jediné co je jí možné vytknoutje fakt, že takto precizně
zpracovaný materiál nebyl zatím vyzkoušen V praxi. Autorka si je toho plně vědoma a
sebekriticky tuto skutečnost uvádí v diskuzi.

Práce splňuje nároky kladené na diplomové práce, doporučujiji k obhajobě a hodnotím ji

- výborně -.

V Praze, dne 6.5.2007 RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.


