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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená práce se na 114 stranách textu a příloh zabývá využitím regionu Loketska 

k exkurzní činnosti pro žáky druhého stupně ZŠ. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se zaměřuje na geologická, floristická i faunistická specifika tras, kterými vedou 

navržené exkurze. Zvláštní pozornost je věnována problematice invazních rostlin v údolí Ohře. 

Vzhledem ke slavné minulosti Lokte jsou v teoretické části zařazeny některé kapitoly vztahující 

se k dějinám města Lokte i stejnojmenného hradu. Dále je zde nastíněna i stručná historie těžby 

cínu ve Slavkovském lese, jež hrála důležitou roli v dějinném vývoji zdejší oblasti. Ústředním 

bodem práce je část praktická, kde si autorka stanovila několik cílů. Prvním záměrem bylo 

vytvoření, realizace a vyhodnocení znalostního dotazníkového šetření, které si klade za cíl 

zjistit, jaké povědomí o loketské přírodě mají žáci druhého stupně Základní školy v Lokti a 

Základní školy v Novém Sedle. V této souvislosti  autorka stanovila tři hypotézy, které byly 

v práci hodnoceny.  Dalším cílem  je návrh tří komplexních polytematických exkurzí na 

Loketsku, z nichž kopíruje trasu již dříve navržené naučné stezky. Každá exkurze byla doplněna 

originálními průvodními pracovními listy, jež se vztahují k jednotlivým exkurzním zastavením. 

Posledním cílem bylo prakticky uskutečnit připravené exkurze se žáky základní školy, jejich 

reflexe a vyhodnocení pracovních listů.  

  
 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

 

   Jazykový projev i formální a grafická úprava práce jsou dobré, použité zdroje jsou řádně 

citovány. Členění práce je logické a přehledné. 

 
 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

 

Celkový dojem z diplomové práce je pozitivní, proporci teoretické i praktické části spatřuji jako 

vyváženou. Autorka pracovala samostatně a se zjevným zájmem o řešenou problematiku, kdy 

využila nejen citované zdroje, ale i  vlastní poznatky a znalosti zpracovávaného regionu 

Loketska (využila 45 publikovaných a 9 internetových zdrojů, mnohé fotografie prezentované 

v práci jsou dílem autorky). Zvolenou problematiku zpracovala pečlivě, takže předložená práce 

může být dobrým textem pro ty, kteří se chtějí s přírodními i historickými zajímavostmi 

Loketska blíže seznámit, případně tento region využít k exkurzní činnosti. Z tohoto důvodu  

mohu konstatovat, že autorka splnila v práci stanovené cíle. 
 

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

 

Otázky přenechávám oponentovi. 
 



5. CELKOVÉ HODNOCENÍ  

 

Diplomová práce Bc.Marcely Kupkové dle mého názoru splňuje náležitosti vyžadované u 

předkládaných prací na Katedře biologie a environmentálních studií, a proto ji doporučuji 

komisi k přijetí. 
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