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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo vytvořit náměty na tři komplexní přírodovědné exkurze v rámci Ústeckého kraje. 
Vytyčený cíl byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
These sestává ze dvou částí: rozsáhlé, pečlivě sepsané rešerše věnované fenoménu exkurze a 
teoretické charakteristice vědních disciplín, které tvoří základ úloh navržených pro jednotlivé exkurze; 
a z druhé, která uvádí tři konkrétní návrhy exkurzí, včetně výsledků ověření jedné z nich. 
Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti. Anglická verze abstraktu je psána krásnou 
starosvětskou Czenglish, nasvědčující, že autorka práce nepoužila překladač, ale přeložila text sama, 
čehož si velmi cením. Text v žádné své části neobsahuje chyby ani překlepy (výjimkou je posunuté 
číslování některých obrázků; na další obrázky (hlavně ty s vodními bezobratlými) chybí v textu odkazy 
zcela); práce je psána čtivým, nápaditým jazykem. U v textu nalezené citace č. 76 jsem přestala 
kontrolovat seznam literatury. Zdroje jsou totiž rozděleny mezi jednotlivé díly práce a elektronické 
zdroje nejsou citovány ve vhodném formátu, proto nelze jejich celkový počet zjistit. Jisté je, že práce 
vznikla excerpací úctyhodného počtu zdrojů. Způsob uvádění elektronických zdrojů v textu je také to 
jediné, co mohu práci po formální stránce vytknout. Též by bylo vhodné doporučovat spíše druhé (a 
aktuálně dostupné) vydání Přírody ČR – Průvodce faunou (Kolibáč et al. 2019 namísto Hudec et al. 
2007; str. 40). S takto precizně upravenými texty se setkávám velmi zřídka! 
 
3. KOMENTÁŘ OPONENTKY 
Práce Lenky Peterkové je výjimečná stylistickými kvalitami, logickým členěním i délkou (117 stran bez 
příloh). Autorka svůj text opřela o nebývale vysoký počet primárních zdrojů, což je hodno obdivu. Pro 
praktické využití práce by však bylo vhodné text zkrátit (např. vynecháním kapitol popisujících 
jednotlivé přírodovědné disciplíny (str. 20–33). Na druhou stranu: zmínka o (zapomenutém) panu 
profesorovi Novikovovi a jeho Základech srovnávací morfologie bezobratlých mne opravdu potěšila). 
Všechny geografické cíle navržených exkurzí jsou vybrány dobře – především výlet do Bobří soutěsky 
doporučuji všem, kteří váhají, zda je geologie zajímavá. Po návštěvě tohoto sevřeného potočního 
údolí s čedičovými výchozy dozajista změní názor. 
K praktickým návrhům exkurzí mám několik výhrad: 20 účastníků není ideální počet. Ideální počet, 
alespoň dle mých terénních zkušeností, je 6–10, k čemuž však v běžném školním provozu nelze brát 
zřetel. Rovněž počet 25 dětí ve věku 11–15 let na jednoho pedagoga coby maximum obsazenosti 
venkovní exkurze výrazně nedoporučuji. U takto početné exkurze je nezbytné mít širší pedagogický 
dozor, nebo alespoň (jak je v práci ostatně zmíněno) požádat o pomoc ochotné(ho) rodiče. 
Má nejzásadnější připomínka se týká právě úpravy konkrétních návrhů exkurzí: podstatná (pro terénní 
práci nejdůležitější) část návrhů je k dispozici jen v přílohách (majících 91 stran + rozsáhlá etologická 
výuková prezentace), které jsem v době off-line čtení neměla k dispozici. Nejsou totiž součástí práce 
samotné. Ukázalo se, že v takovém případě návrhy nedávají úplný smysl: nejsou k dispozici pracovní 
úkoly připravené na míru konkrétním trasám ani není zjevné, proč jsou potřeba některé konkrétní 
pomůcky. Vytvořený materiál tak nelze použít „instantně“, což jeho užití obecně ztěžuje: následovník 
musí mít dobrý přehled o tom, co nalezne v textu these a co v příloze s pracovními listy. Ani jedno bez 
druhého nefunguje samostatně. Vůči pracovnímu listu je to očekávatelné, vůči textu práce překvapivé. 
Celkové zhodnocení předložené these je proto mírně ambivalentní: práce je sepsána erudovaně a 
pečlivě. Autorka se seznámila s nebývale širokou paletou zdrojů a byla schopná informace z nich 



získané organicky propojit do vlastního textu. Její schopnosti zacházení s jazykem jsou rovněž 
obdivuhodné. A nejen to: návrhy exkurzí berou v potaz důležité aspekty terénní práce – soupisky 
vložené přímo v těle práce však nefungují bez příloh a vice versa. Práci přesto, právě pro úžasný 
objem zpracovaných informací a způsob tohoto zpracování, plně doporučuji k obhajobě a prosím 
autorku o zodpovězení dotazu. 
 
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
Co Vás vedlo k výběru Bobří soutěsky coby cíle exkurze? Osobně to chápu: ač jsem místo navštívila 
jedenkrát, zanechalo na mě hluboký dojem. Stejně tak si ale pamatuji, že nemít k dispozici automobil, 
na místo bych se nikdy nedostala… Bobří soutěska je bezesporu jedno z nejzajímavějších míst 
v České republice, které jsem kdy navštívila, exkurzi bych se tam ale naplánovat – právě pro odlehlost 
lokality – neodvážila. 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. ledna 2021                 Dagmar Říhová 


