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Předložená bakalářská práce je zaměřena na naučnou stezku Modřanskou roklí a její využití 

ve výuce přírodopisu. Práce obsahuje 41 stran textu včetně zdrojů informací, seznamu 

obrázků z PL a zkratek a přílohy – řešení pracovního listu.  

 

V teoretické části práce autorka stručně charakterizuje Modřanskou rokli z hlediska  historie 

oblasti, geologie, flory a fauny.  

Další kapitoly rešeršní části jsou věnovány sestavení učebního plánu přírodovědného 

předmětu dle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a popisu vyučovacích 

forem v přírodopisu. Jako jednu z forem výuky autorka charakterizuje vycházku, její typy, 

délku a rozvoj dítěte při vycházce. Dále autorka popisuje současnou naučnou stezku 

Modřanskou roklí a její možnou úlohu při výuce. 

Krátká praktická část práce je věnována využití stávající naučné stezky Modřanskou roklí ve 

vyučování přírodopisu. Práci je doplněna zcela nedopracovanou kapitolou Pracovní list. 

 

Autorka odevzdala bakalářskou práci bez dostatečných finálních konzultací a bez souhlasu 

vedoucí práce.  Práce je ve většině kapitol nedostatečně propracovaná, s níže uvedenými 

připomínkami a doporučeními.  

 

Připomínky k obhajobě: 

• V obsahu je chybně uveden v kap. 3.2 termín přírodověda (předmět vyučovaný na 

1.stupni) místo termínu přírodopis 

• Názvy hlavních kapitol nezačínají vždy na nové straně 

• Úvod je velmi krátký a nejsou jasně uvedeny cíle práce 

• Nesprávně uváděné citace, nelze jasně rozlišit citace přímé a nepřímé 

• Obrázky nejsou uvedeny pod odpovídajícím textem 

• Kap. 2.4 Geologie je velmi stručná a nedopracovaná 

• V botanické latinské nomenklatuře je řada nepřesností a překlepů, autorka v zásadních 

případech neuvádí druhová jména, není zcela jasné, z jakých informačních zdrojů 

čerpala (stejně tak u kapitoly fauna) 

• Kap 3.2 správně Vyučovací formy v přírodopisu (ne v přírodovědě), je zde zásadní 

nedostatek v prostudované a citované literatuře 

• Kap 3.4 Typy vycházek je nedopracovaná, uvedeno málo citačních zdrojů 

• Kap 4.2 Typy naučných stezek a 4.3 Délka naučných stezek jsou krátké, málo citací. 

Kap.4.2 je zbytečně členěná na několikařádkové subkapitoly,  

• Kap.4.6 je nepřehledná, text je vhodnější členit na část popisnou a jasně oddělené 

aktivity na zastávkách trasy. 



 

 

• Kap. 5 a subkap. 5.1 Pracovní list je bez jakéhokoliv úvodního i závěrečného textu, 

není jasné k čemu lze PL využít ani pro jak staré žáky je koncipovaný, kapitola je 

zcela nedopracovaná 

• Otázka 4 v PL je nepřesně formulovaná, většina otázek v PL je obecného charakteru a 

nevztahuje se k Modřanské rokli 

• Literatura není abecedně uspořádaná, převažují internetové zdroje 

• České názvy v řešení PL uvádět malými písmeny – uvedeno nejednotně 

 

Předložená bakalářská práce nesplňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

autorce doporučuji k dopracování. Práci vzhledem k výše zmíněným nedostatkům 

nedoporučuji komisi k přijetí. 

 

V Praze, dne 4. ledna 2019                                                         RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 

 


