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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktického využití 

vybraných stanovišť vhodných pro přírodovědná pozorování v okrese Opava s využitím na 1. 

stupni ZŠ. Práce obsahuje 165 stran textu včetně tabulek, grafů a převážně autorských 

fotografií a rozsáhlý přílohový materiál, ve kterém jsou uvedeny především práce žáků a 

dokumentační materiál z realizovaných aktivit. 

 

První teoretickou část práce autorka v úvodní poměrně rozsáhlé kapitole věnuje 

charakteristice přírodních podmínek okresu Opava z hlediska geologie, klimatu, hydrologie, 

pedologie, botaniky, lesnické problematiky, zoologické charakteristiky a ochrany přírody. 

Následující kapitola a zároveň jedno z didaktických východisek pro tvorbu navržených aktivit 

na přírodních stanovištích je přehled didaktických metod, forem a prostředků výuky 

s využitím pro přírodovědná pozorování. Rozsáhlou rešeršní část práce tvoří katalog stanovišť 

pro přírodovědná pozorování, ve kterém autorka velmi podrobně a precizně zpracovala 

celkem 25 stanovišť, využitelných pro aktivní práci žáků v terénu a z tato část je i hlavním 

východiskem pro část praktickou. 

 

Část praktická je uvedena pedagogickým výzkumem, který autorka realizovala formou 

dotazníkového šetření. Vhodně stanovila cíle výzkumu a výsledky šetření následně 

zpracovala graficky a textově je vyhodnotila. Jako součást uceleného materiálu katalogu 

stanovišť autorka do praktické části práce zařadila náměty pro aktivity. Návrhy jednotlivých 

cvičení jsou přehledně tabulkově zpracovány. Vybrané navržené aktivity autorka didakticky 

zpracovala a následně ověřila ve výukové praxi. 

  

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 katalogu přírodních 

stanovišť.  

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

• V práci postrádám závěreční krátké shrnutí a porovnání výsledků praktického ověření 

vybraných aktivit, prosím uvést u obhajoby. 

• Kapitola Diskuze je k celkovému rozsahu práce méně obsažná, u obhajoby prosím 

doplnit o porovnání vlastních vytvořených návrhů s již vytvořenými případnými 

materiály pro využití přírodních stanovišť na 1. stupni ZŠ. 



• U obhajoby prosím uvést další možnosti aplikace tématiky ve vlastní pedagogické 

práci. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě  
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