
Posudek diplomove prace Lucie Kraslove : Vyuziti narodni piirodni pamatky 
Bilichovske udoli jako modelove lokality pro exkurze studentu a verejnosti 

Nestava se casto, ze si student vybere za svou diplomovou praci tak velmi slozite iLzemi jako 
je NPP Bilichovske udolf. Od chviIe, kdy byla tato NPP pfipravovana k vyhlaseni za chranene 
iLzemi, provazely pfirodovedne vyzkumy v miste neobycejne problemy. Vim to, nebot' jsem 
byl v tu dobu u toho. 0 to vice jsem byl zvedav na vYsledky diplomove prace kandidatky, 
ktere nejenze cerpala znalosti 0 NPP z dostupnych praci, at' jiz vefejnych nebo 
neuvefejnenych, ale pfedevsim take z vlastnich vyzkumu, ktere provadela soustavne nekolik 
let. Sarnostatne take provadela fotografickou a kresebnou dokumentaci, z niz cast pote uZila 
ve sve diplomove praci. 
Pfedlozena prace obsahuje 90 stran textu (vcetne pracovnich listu) a potom 12 fotografickych 
tabuli, kde autorka zobrazila nejen cast svYch snfmku a kreseb z pfirody, ale take kresby, 
ktere jsou velmi dobfe pouZitelne behem yYuky. Celkove je prace velmi komplexni, nebot' 
krome nezive a zive pfirody, sleduje autorka i geografii oblasti a zajima se 0 i zdejsi 
vYznamnejsi architekturu a take dopravni a obcanskou vybavenost, ktera samozfejme dobfe 
slouzi k doprave za exkurzemi do Bilichovskeho udoli. Velmi podrobne popisuje uzemi a 
uvadi druhy rostlin a zivocichu zde zjistenych. Do pracovnich listu pak rozpracovava 
jednotIive exkurze a jednotlive prace ucitele a zaku na stanovistich. Nutno fici, ze pracovnim 
listiim, diky svemu vywamemu zalozeni, dava dobrou grafickou a vYtvamou Uroven, a 
kresby pfirodnin odpovidaji skutecnosti pfirody. Jsou na nich zachyceny nekdy detaily, ktere 
mohou bYt diilezite i pro urcovani pfirodnin. Podstatne take je, ze autorka kresby nepfevzala, 
ale vytvofila je sarna v dokonale ilustracni pfesnosti. Pracovnich listu vytvofila celkem 20 a 
jeden tzv. velky pracovni list, na nejz soustfedila pak vsechny dosud ziskane poznatky 
z pfedchozich cviceni. 
DalSi velmi dobrou soucasti diplomove prace jsou ji vytvofene didakticke pomucky (ustni 
listroji bezobratlych a napadite obrazkove pexeso, a to jak botanicke, tak zoologicke. Je 
sympaticke, ze autorka vychazela z vlastnich pedagogickych zkusenosti, ktere, jak doufam, i 
nadaIe bude uplatnovat. 
Krome drobnych chyb v interpunkci jsem neshledal zvlastnich nesrovnalosti. Proto rad 
konstatuji, ze pfedlozena diplomova prace pIne odpovida pfisnym kriteriim, kladenY'm na 
tento typ praci na Pedagogicke fakulte UK Praha, a rozhodne tuto praci doporucuji k lispesnc 
obhajobe. 
Praci hodnotimjako vYbomou. 

V Praze, 7. prosince 2007 


