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Předložená diplomová práce má 7| stran a 20 stran příloh. Je rozdělena na úvod' pět
základních kapitol a závét.

Předložená práce je svým obsahem poněkud odlišná od ostatrrích. Vypracovala ji paní
učitelka zékJadni školy, která celý projekt s dětmi rcalrizova|a. Cílem diplomové práce bylo
navázat na rcalizovaný projekt s niízvem Naučnó stezlra v olrolí Lubence a metodami
zážttkové pedagogiky piiblížitžakům přírodu a jqivyznÍIm pro ělověka. Ž'aci se podíleli na
vytvríření zaluadní architektury, od náwhů ů po rcalizaci. Zároveí zazrnlrterrávďi výskyt
jednotlivých živočichů a rostlin. Čast zallrady byla vybudována tak, aby slouŽila žákům -
mohou se zde učit, malovat, provádět pokusy. Cílem zapojeni žáků do projektu na obnovení
zahrady bylo zríroveň i vytvoření kladného vztahu k životu, k práci a potaŽmo i životnímu
prosfiedí.

Práce ukazuje původní stav zďrradY, ale také, jak se zďtrada měnila pod rukama dětí,
jejich učitelů, ale i odborníků. Zároveřt je zde úazÁna naučná stezka" popsárro životní
prostředí celého {r:emí. Čtenríř diplomové práce se zde seznámí i organizací Severočeský
ocELoT, do jejíŽ činnosti patří ochrana přírody a krajiny. Velmi zqimavé je zde popsráno
vytvoření samotné naučné stezlry. Celý popis je doplněn i články z regionálních novin,
fotografiemi i reklamními materiály včetně map.

Autorce diplomové práce se podařilo velmi výstiárě zachytit celou proměnu školní
zahrady nejen popisem, ale i fotogrďremi v jednotlivých etapách proměn. Jsou zde uvedeny i
jednotlivé roční plany výuky včetně pokynů pro bezpečnost práce.

Za ve|mi přínosné lze považovat popis jednotlivych reďizovaných projektů . např.
Zasail si květinu, které mohou byt inspirací pro širší pedagogickou veřejnost. Práce je
doplněna i mnohými pfflohami, např. dětskými pracemi, náwhy apod.

V závěru práce uvádí autorka diplomové ptáce i další plrány na proměny školní
zaluaý, vybudoviíní atria a v neposlední řadě i rozšíření naučné stezky.

Autorka diplomové práce ptokáuala znaěný pedagogický um v oblasti pracovních
ěinností, jakož i schopnost vyhledávat a třídit rizl,ré iďormace, ďe i schopnost začlenit školní
prráci do celkového korrtexfu veřejného Života.

Diplomová ptáce je velmi dobře zpracována po formální strance, svým rozsahem
i obsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě
a hodnotím
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