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Předložená diplomová práce má 129 stran textu a 18 stran příloh. Hlavním cílem práce
autorky bylo vytvoření sborníku námětů pro využití školní zahrady V praxi na 1. stupni ZŠ
jako jedné z možností, jak probouzet V dětech lásku k přírodě a touhu po poznávání jejích
zákonitostí.

V úvodu práce autorka stanovila cíle teoretické i praktické části. V teoretické části se autorka
v úvodu zabývá teorií ekosystémů a zamýšlí se nad jejich rozmanitými defínicemí. Následuje
kapitola o modelových ekosystémech se zaměřením na stěžejní téma práce - modelové
ekosystémy na školní zahradě a jejich využití ve výuce botaniky na l. stupni ZŠ. Následuje
rešeršní kapitola o historii modelových ekosystémů na českých školách, přehledně
chronologicky zpracovaná. V následující kapitole teoretické části autorka stanovila a
podrobně rozebrala deset důvodů, proč na školní zahradě (pokud je škole k dispozici)
vybudovat modelové ekosystémy a používat je ve výuce, včetně podrobné analýzy důvodů
začlenění do RVP ZV. Autorka zde prokázala schopnost o problematice nejen přemýšlet, ale
následně i své myšlenky smysluplné a s velkým zaujetím pro problematiku vyjádřit. Protože
výuka v uměle vytvořených- modelových ekosystémech nemá pouze klady, v kapitole
následné jsou uvedeny nedostatky a nevýhody tohoto způsobu vyučování.

Jako východisko pro tvorbu vlastního sborníku námětů autorka využila dotazníkové šetření,
přičemž respondenty byli žáci 4. a 5. ročníku a učitelé prvního stupně. Vyplněné, zajímavě
koncipované dotazníky s typy otázek pro žáky i učitele autorka vyhodnotila,
tabulkové i graficky zpracovala výsledky šetření a doplnila slovním komentářem. Jedním
z východisekpráce byly i školní zahrady v jiných evropských zemích. V této kapitole prosím
pří obhajobě doplnit informační zdroj (zdroje) - str.

61
- 63.

Vlastní tvůrčí částí práce jsou Náměty pro pozorování přírody v prostředí školní zahrady
v rámci hodin botaniky na l. stupni ZŠ. Celá III. Praktická část je vlastně samostatný sborník,
vyjmutelný z rámce celé práce a využitelný jako pomůcka k ekosystémově pojaté výuce
botaniky na 1. stupni ZŠ. Četba příručky je opravdu, jak autorka sama uvádí, zajímavá i
poučná, psaná stylem spíše literárním. To však neubírá na dobře didakticky promyšlené
koncepci práce, využitelné při výuce botaniky ve 4. a 5. ročníku. V této části práce autorka
používá některá odborně ne zcela přesná vyjádření v uvedení problému, např. zdrobněliny
(semínka atd.) - doporučuji nepoužívat

i když se jedná o materiál pro žáky l. stupně (kromě,
motivačních názvů úkolů). Diskuse i závěr práce odpovídají požadavkům tohoto typu práce.

Autorka s velkým citem a zaujetím napsala práci zajímavou, jedinečné prakticky využitelnou
a ve které projevila svoji schopnost vyjádřit myšlenky srozumitelně a poutavě pro ostatní.
Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto ii dnnnnlčrűi
k obhajobě a navrhuji hodnocení
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V Praze, dne 3. května 2007 r. ana ova
„R“.


