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NÁMĚTY NA PŘÍRODOPISNÉ EXKURZE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ÚSTECKÉM 

KRAJI 

 

Předkládaná diplomová práce má rozsah 117 stran textu a 117 stran příloh.  

Hlavním cílem autorky bylo zvolit vhodná území a zpracovat náměty pro tematicky i komplexně 

zaměřené přírodovědné exkurze pro žáky 2. stupně základních škol tak, aby je učitelé 

mohli přímo využít, případně se jimi mohli inspirovat při přípravě vlastní exkurze. Cíl práce byl 

splněn. 

V teoretické části práce je představena exkurze jako efektivní organizační forma výuky se 

zaměřením na specifika přírodovědné exkurze. Následuje charakteristika biologických vědních 

disciplín a příslušných typů přírodovědných exkurzí, včetně období vhodného pro jejich 

realizaci, nezbytných pomůcek atp.  

Praktická část předkládá kompletní náměty na tři přírodovědné exkurze zaměřené 

na botaniku, zoologii, etologii a geologii. Byly vybrány lokality Vrkoč, Bobří soutěska a 

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem. Návrhy exkurzí mají jednotné uspořádání. Každý 

obsahuje podrobný návod na přípravu i vlastní průběh exkurze, včetně závěrečné fáze. Je 

uvedena předpokládaná doba trvání exkurze, délka trasy, doporučen vhodný počet a věk 

účastníků, vytyčeny cíle exkurze. Je kladen důraz na přípravnou fázi, kdy učitel musí zajistit 

odpovídající dopravu, souhlas rodičů, potřebné pomůcky, uskutečnit motivační schůzku s žáky 

a vytisknout pracovní listy. Následuje popis trasy exkurze, jsou uvedeny podrobné informace 

pro učitele o navštívené lokalitě a podklady pro řešení pracovních listů. Návrh trasy exkurze 

poskytuje různé alternativy, z nichž si učitel vybere jednu v závislosti na věku a fyzické 

zdatnosti žáků, ročním období i aktuálním počasí. Informace o lokalitě i doplňující informace k 

jednotlivým otázkám si učitel předem prostuduje a vybere ty, které sdělí v průběhu exkurze 

žákům. Pracovní listy jsou velmi dobře zpracované, jsou použity různé typy položek s 

množstvím obrázků i původních fotografií autorky. Žáci si pomocí nich zajímavou formou 

zopakují a upevní získané znalosti. Pozitivně hodnotím zařazení jak praktických úkolů, jako je 

např. práce se smýkadlem, porovnání množství rýže zkonzumované slonem a člověkem za 1 

rok, sběr vodních bezobratlých, tak i všeobecných informací, např. problematiky invazních 

rostlin a živočichů, stavby zdymadel na Labi, značení hranic chráněných území atp.  

Ověření vybrané exkurze v praxi proběhlo v červnu 2020 se žáky 7. třídy Základní školy v 

Polepech. 

Otázka k obhajobě: Na základě kterých kritérií jste vybrala příslušné lokality pro exkurze? 

Závěr: Lenka Peterková si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální a pro praxi užitečné téma. 

Sepsat čtivý, jednoduchý, a přitom odborně správný text není snadné, stejně jako sestavit 

pracovní listy tak, aby úkoly byly jednoznačně formulované. Domnívám se, že se to autorce 

podařilo. Její texty i pracovní listy mohou učitelé přírodopisu přímo využít při realizaci exkurzí. 

Odborná, formální i jazyková stránka práce je na dobré úrovni. Literární i internetové zdroje 

jsou vhodně zvoleny a správně citovány. Jako vedoucí práce musím konstatovat, že autorka 

přistupovala ke zpracování své závěrečné práce aktivně, pracovala samostatně a 



systematicky, své nápady se mnou pravidelně konzultovala, připomínky akceptovala. 

Domnívám se, že předložená práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci studenta 

magisterského studia biologie. Doporučuji ji přijmout k obhajobě.  
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