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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo vytvořit katalog 25 zajímavých lokací v okrese Opava, vhodných k exkurzi pro 
1. stupeň ZŠ. Práce nejenže tento cíl dokonale naplňuje, navíc dodává komentovaný seznam aktivit 
vhodných pro všechna tato místa a pro čtyři z nich také praktické ověření některých návrhů. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a celkovou délkou 166 stran (bez příloh) patří 
k nejdelším závěrečným pracím, jaké jsem kdy přečetla. I přes svou délku si udržuje perfektní 
jazykovou kvalitu bez pravopisných chyb a překlepů (s občasnými nezvyklými koncovkami, danými 
pravděpodobně slezským nářečím obklopujícím autorku; a s drobnými překlepy v méně známých 
jménech rostlin) i oku lahodící formátování. Občasné nepřesnosti (pH vs. Ph/ph) srozumitelnost 
nesnižují. Samotný text práce je doplněn kvalitní barevnou přílohou s vyobrazeními použitých 
pracovních listů a obrázky z praktického ověření navržených vycházek a exkurzí. 
Práce je dělena do tří úseků. Úvodní část teze je precizní rešerší přírodních poměrů Opavska a 
didaktických metod, forem a prostředků výuky přírodopisu. Už jen tato rešeršní část by mohla být 
odevzdána jako samostatná závěrečná práce! Střední díl práce seznamuje čtenáře s 25 lokacemi na 
Opavsku, vhodnými k navštívení. Třetí část pak přednáší výsledky pedagogického výzkumu 
zaměřeného na exkurzní činnost na okrese Opava a uvádí aktivity vhodné k vykonání pro jednotlivá 
stanoviště a u čtyř z nich také zmiňuje průběh a výsledek praktického ověření. 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Když jsem začala diplomovou práci Renaty Śebestové číst, zakoušela jsem smíšené pocity. Úvodní 
rešerši přírodních poměrů Opavska není co vytknout – je dokonalá. Precizní, čistě a jasně napsaná, 
srozumitelná, logická a všeobjímající. Následující popis 25 lokalit ale uvádí právě jen to nejnutnější o 
lokalitách (navíc tabulky s ukazateli, jakému tématu/disciplíně je které místo věnováno, nejsou 
jednotné pro všechny lokality, což může být při náhodném čtení matoucí). Smutně jsem si pomyslela, 
že je dobré alespoň vědět, že ona místa existují a autorka si se sepisováním dala i tak velikou práci, 
protože informace paběrkovala nejen z literatury, ale také z letáků a internetových stránek jednotlivých 
institucí a míst. Jaké bylo mé překvapení, když po výsledcích výzkumu zaměřeného na exkurzní 
činnost na Opavsku (ekvivalentně precizně provedenou, analyzovanou i diskutovanou) jsem narazila 
na kapitolu sumarizující nápady a návrhy činností pro všech 25 lokalit – tedy to, co mi v prvním 
přehledu chybělo! Při jejich procházení jsem však zjistila, že některé navrhované činnosti by bylo 
obtížné provést i s dětmi mnohem staršími, než na jaké je práce zaměřena (určování dle klíčů). 
Inventarizační průzkum by navíc bavil jen děti přírodovědně zaměřené... I tento ambivalentní dojem 
však byl překonán kapitolou závěrečnou: detailně jsou v ní popsány čtyři realizace navržených aktivit. 
Příloha práce navíc ukazuje původní pracovní listy, použité při terénní vycházce, vytvořené s pro 
autorku typickou lehkostí, vtipem a nápaditostí. 
Celkový dojem z práce je díky tomu komplexní, provázaný a pozitivní; tezi je však nezbytné přečíst 
celou, což při její úctyhodné délce trvá dlouho. Čtenář tím však získá ucelený, funkční a nadto 
zábavný návod, kam za (nejen přírodními) zajímavostmi na Opavsku – návod tak rozsáhlý, že si 
dovedu představit, že práce je předložena k obhajobě jako tři samostatné teze. Práci proto 
jednoznačně doporučuji k obhajobě a vznáším následující dotazy, o jejichž zodpovězení prosím 
autorku: 



4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
 

Podle jakých kritérií autorka vybírala nejvýznamnější místa okresu Opava? 
 

Myslíte si, že trampi opravdu představují problém a poškozují lokality, na kterých se vyskytují? 
(str. 45) Nemohlo se něco za 15 let, které uplynuly od publikace zdroje tohoto poznatku, změnit? 
 

Proč je piskoř přírodní barometr? (str. 78) 
 

Neboť pocházím ze severních Čech, některá slezská pomístní jména jsou pro mě velmi tajemná. 
Smím autorku požádat o vysvětlení významu či původu jména Harta? 
 

Jak si autorka přestavuje provedení inventarizačního průzkumu s prvostupňovými dětmi (str. 100)? 
Šlo by s nimi také zakreslovat jednotlivá patra lomů? (str. 99) 
 

Myslím, že ve 2. a 3. položce dotazníku dochází ke „kontaminaci“ odpovědí v důsledku rozdílného 
pochopení náplně pojmu „exkurze“. Jak přesně autorka definovala exkurzi? Myslím, že někteří 
odpovídající vyučující za exkurzi považovali i vstup na školní zahradu... 
 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 19. května 2019                 Dagmar Říhová 


