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Předložená bakalářská práce je zaměřena na lokalitu Přírodní park Šárka – Lysolaje jakožto 

území pro realizaci vybraných přírodovědných exkurzí 2. stupně základní školy. Práce 

obsahuje 62 stran textu a přílohový materiál, jehož součástí jsou především informační a 

pracovní listy k exkurzím. 

 

V teoretické části práce autorka charakterizuje dané území z hlediska obecných informací o 

přírodním parku a jeho chráněných územích, jejich botanické, zoologické a geologické 

složení. Druhá část teoretických východisek práce se zabývá exkurzí jako formou výuky, 

výhodami zařazení exkurze do výuky, stanovením metod a cílů exkurze v rámci výuky. Dále 

autorka uvádí metodiku přípravy exkurze z hlediska učitele i žáků a realizaci závěrečné 

hodiny. 

 

Praktická část práce je založena na návrzích exkurzí, které můžeme realizovat v přírodním 

parku Šarka – Lysolaje, lokalitě nabízející příhodné podmínky pro jejich konání. V této části 

jsou prezentovány navržené exkurze, včetně jejich podrobného popisu, tematického zaměření, 

realizace a závěrečného vyhodnocení. Exkurze autorka doplnila pracovními listy, které jsou 

využitelné v průběhu terénní části pro rozvoj znalostí schopností, nebo pro závěrečné 

vyhodnocení nabitých vědomostí. Každá exkurze je uvedena stručnou úvodní 

charakteristikou, spojenou s metodikou exkurze. Práce na trase exkurze je doplněna i prací 

s QR kódy, což může pro žáky exkurzi značně zatraktivnit. Součástí navržených exkurzí je 

návštěva ekocentra Podhoubí – Přírodovědná exkurze určená žákům 6 - 8. ročníků základní 

školy   

 

V úvodním textu stanovené cíle práce byly splněny. Práce obsahuje všechny náležitosti 

předepsané pro bakalářskou práci a je poměrně přehledně a logicky strukturovaná. Pracovní 

listy k navrženým exkurzím včetně práce s QR kódy lze s drobnými úpravami dobře využít ve 

výuce základních škol.  

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

• V práci se vyskytuje řada drobných chyb a překlepů 

• V popisném textu práce chybí odkazy na uvedené obrázky. 

• Cíle práce jsou v textu úvodu obtížněji dohledatelné, prosím o jejich zpřehlednění 

v rámci obhajoby. 

• Jakým způsobem by bylo možné využít navržené pracovní listy pro uvedené exkurze 

v rámci distanční výuky? 

 

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

doporučuji k obhajobě.  
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