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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce obsahuje 46 stran, seznam použitých pramenů, v naprosté většině 

internetových, obsahuje 28 pramenů. Předmětem této bakalářské práce bylo ukázat, jak využít 

chráněnou přírodní památku Modřanské rokle ve výuce přírodopisu. Obsahuje informace o 

historii a charakteristiku Modřanské rokle a jejího přilehlého okolí, včetně specifikace chráněné 

přírodní památky. Dále  se věnuje sestavení učebního plánu přírodovědného předmětu dle 

rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a popis vyučovacích forem v přírodopisu. 

Jako jedna z forem výuky je zde popisována vycházka, a to zejména ve spojitosti s naučnou 

stezkou, která je zde popsána. Současně je zde uveden návrh vycházky a zpracován pracovní list 

pro ověření vědomostí. Jako přílohy jsou zde především mapky a vlastní fotografie zastávek 

naučné stezky. 

      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

Jazykový projev, grafická úprava a přehlednost práce je vyhovující, stejně tak formální 

členění kapitol. Odkazy na použité zdroje jsou v textu zařazeny, ovšem ne obvyklým 

způsobem (tzn. jménem autora a rokem vydání publikace), ale jen čísly v závorkách.  K této 

variantě se uchazečka zřejmě uchýlila z důvodu, že cituje především internetové zdroje (22 

oproti klasicky publikovaným 5 pramenům). Na vícero místech chybí citace u obrázků a 

fotografií,  někde jsou citace chybné a neodpovídají soupisu použitých zdrojů. Nutno 

poznamenat, že v zásadě by neměly  být internetové zdroje (kromě převzatých obrázků) 

v bakalářské práci používány, vždy je potřeba preferovat primární zdroje, nebo alespoň 

monografie. Použití internetových zdrojů lze tolerovat tam, kde neexistuje jiný publikovaný 

údaj. Jedná se o chráněné území, autorka tedy mohla navštívit regionální pracoviště Agentury 

ochrany přírody a krajiny, Střední Čechy v Podbabě a zde nahlédnout do rezervační knihy, 

kde je řada originálních dokumentů. Pokud je sledováno nějaké území, měla by se autorka 

zaměřit na získání maximálního počtu zdrojů, v ideálním případě by mělo jít o kompletní 

bibliografii dané lokality.  V práci měly být zmíněny publikované studie (či nepublikované 

zprávy uložené na AOPKČR), které se přímo tohoto území  týkají. Z publikovaných studií 

jsou známé informace o výskytu druhů ve sledovaném území např. ve studiích Anděry (2016) 

– Savci Prahy, Kocourek (2013) – Mnohonožky Prahy, Kůrka a kol. (2007) – Pavouci Prahy. 

Geologii zde studovali již Krejčí a Helmhacker (1885), Kettner (1914 a 1926), Fiala (1948), 

Kříž (1999), historii území zpracoval Skála (2000).  Modřanská rokle upoutala pozornost 

botaniků již od začátku 19. století (údaje Opizovy a Streinzovy), též Čelakovský (1870). 

Botaniku zde dále studovali např.  Skalický (1987). Botanické a zoologické nálezy zpracoval 

Farkač (2008), měkkýše zde studoval Pfleger (1986),  motýly   Mareš (1987), brouky Strejček 



(2008), netopýry Zieglerová (2008), obojživelníky, plazy a ptáky zmiňuje Makásek (1998). 

Žádné z těchto primárních dat autorka ale nepoužila. 

Údaje o formě výuky, vycházkách a naučných stezkách jsou opět převzaty hlavně z internetu. 

Chybí zmínka např. o publikaci Čeřovský a Záveský (1989): Stezky k přírodě.  K typům 

naučných stezek mohly být zmíněny typy stezek podle zřizovatele. Chybí zmínka o QR 

kódech atd. V rámci kapitoly 4.4. (Rozvoj dítěte..) by byla vhodná podrobnější zmínka o 

interaktivních stezkách (vnímání čichem, hmatem, chutí...)  

V textu je zpracován  popis naučné stezky v Modřanské rokli a její využití. Autorka ale pouze 

dokumentuje (i fotograficky), jak stezka vypadá a co je na jednotlivých tabulích (není 

diskutováno kriticky její zpracování, zda je pro účely exkurze s žáky vyhovující, zda se tam 

nenachází nějaké chyby nebo nepřesnosti či zda by se některá fakta dala prezentovat dalším 

doplňujícím způsobem. Není konkrétně specifikováno její aktivní využití, tzn. jaké další 

aktivity by se daly zde s žáky provozovat? Např. využití určovacích příruček k praktické 

determinaci nalezených rostlin a živočichů, náměty na hry, soutěže apod., které by byly 

inspirovány konkrétními místy s informačními tabulemi. Pracovní listy obsahují 10 otázek, z 

nichž pouze poslední se konkrétně týká Modřanské rokle.  Ostatní jsou obecněji položené.  

Jde o návrh pracovního listu, který prakticky během exkurze ověřen nebyl. Na obr. 1 

pracovního listu není obrázek ropuchy zelené, ale ropuchy krátkonohé. 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

Bakalářská  práce je celkově po obsahové stránce velmi slabá, je většinou jen popisná,  není 

kvalitní rešerší (autorka nevyužila množství existujících dostupných pramenů o sledované 

lokalitě a spokojila se většinou jen s internetovými zdroji). V práci chybí vlastní přínos 

autorky  (zamýšlené využití naučné stezky je čistě pasivní).  Praktický přínos práce pro školní 

exkurzi v Modřanské rokli je tak minimální.  

 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Jakým aktivním  způsobem lze prakticky využít naučnou stezku v Modřanské rokli při 

exkurzích? 
  

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Předložená bakalářská práce podle mého názoru ne zcela vyhovuje nárokům na bakalářské 

práce předkládané na KBES Pedagogické fakulty, je potřeba ji ještě dopracovat, a s ohledem 

na řadu nedostatků ji proto nedoporučuji komisi k přijetí. 
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