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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktického využití tématiky 

hub ve výuce přírodovědy na prvním stupni ZŠ. Práce obsahuje 74 stran textu a rozsáhlý přílohový 

materiál, ve kterém je uveden přehled učebnic a pracovních sešitů pro 4. a 5. ročník, záznamy devíti 

autorkou realizovaných interview a ukázky materiálů žáků z navrženého a realizovaného projektu 

antibiotika. 

 

První teoretickou část práce autorka v úvodní kapitole věnuje předmětu přírodověda z hlediska jejich 

charakteristiky z hlediska historického vývoje, charakteristiky učiva a cílů. Další rešeršní část práce je 

cílená na učebnice se zaměřením na charakteristiku učebnic z různých hledisek a na současné učebnice 

přírodovědy. Odborná biologická složka rešeršní části práce se zabývá houbami z hlediska 

charakteristiky, systematického členění a významu hub v přírodě a pro člověka. Poměrně podrobně 

autorka analyzuje problematiku zařazení hub v přírodovědě ve výuce 4. a 5. ročníku na prvním stupni 

ZŠ v kurikulárních dokumentech (zastoupení tématiky v RVP pro základní vzdělávání, ve školních 

vzdělávacích programech a v učebnicích pro 4. a 5 ročník ZŠ).  

 

Tématiku hub v učebnicích přírodovědy autorka poměrně zdařile zpracovala v rámci výzkumného 

šetření, ve kterém stanovila hypotézy výzkumu, výzkumný vzorek a metodiku výzkumu. Výsledky 

šetření graficky, textově a tabulkově zpracovala a v závěru šetření zhodnotila stanovené hypotézy. 

Další kapitola je zaměřena na zařazení tematiky hub do učebnic různých vydavatelství. Tyto kapitoly 

by bylo vhodné zařadit i jako součást výzkumné části práce. 

 

Výzkumnou částí práce jako východiskem pro tvorbu vlastních terénních výukových aktivit je 

interview s učiteli, ve kterém autorka zjišťovala stávající situaci se zařazením tématiky hub ve výuce. 

Autorka stanovila hypotézy interview, výsledky přehledně graficky a textově zpracovala. Výsledkům 

šetření se autorka věnuje i v závěrečné diskuzi.  

 

V praktické části práce autorka předkládá návrh projektu Antibiotika, trochu jiné houby. Projekt je 

uveden cíli, plán aktivit obsahuje evokaci, uvědomění a reflexi. Autorka projekt ověřila s žáky 5. 

ročníku na ZŠ Úvaly a žákovské práce dokládá v příloze. Dále autorka uvádí vytvořené učební texty 

k dané problematice hub včetně pracovního listu. 

 

Cíle magisterské diplomové práce, které autorka přehledně a jasně formulovala v úvodu práce byly 

splněny. Teoretická část práce je logicky strukturovaná, praktická část práce je přehledná a tematicky 

provázaná. Kladně hodnotím především didaktické aspekty zpracované problematiky. Jazykový projev 

autorky je kultivovaný, práce obsahuje všechny náležitosti, použité informační zdroje jsou řádně 

citované. Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření prakticky použitelného a ve výuce na prvním 

stupni ZŠ ověřeného projektu s tematikou hub.  

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 U obhajoby prosím uvést budoucí možnosti aplikace tématiky ve vlastní pedagogické práci. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto 

ji doporučuji k obhajobě  

 

V Praze, dne 14. května  2018                                                                      RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 



 

 

 


