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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Cíle práce i výzkumné úkoly byly stanoveny v úvodu. Cíle i výzkumné úkoly jsou formulovány jasně, 

stručně a srozumitelně. Cíle byly podle mého názoru splněny, je však škoda, že praktická část 
nebyla testována, což by ovšem významně přesahovalo úkoly kladené na bakalářskou práci 
v tomto obtížném období. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 

diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Po jasném a stručném Úvodu, následuje velmi pečlivě a přehledně zpracovaná Teoretická část jejíž 
součástí jsou následující Kapitoly: 1. Exkurze jako součást výuky -Vymezení pojmů, Cíle a význam 
exkurze, Fáze exkurze, Výhody a nevýhody pořádání exkurzí, Výukové metody využívané během 
exkurze, Legislativní aspekty pořádání exkurzí; 2. Pracovní listy - Charakteristika pracovních listů, 
Význam a cíle pracovních listů, Typy pracovních listů, Typy učebních úloh v pracovních listech, 
Výhody a nevýhody pracovních listů, Tvorba pracovních listů; 3. Dokumenty upravující obsah učiva 
- Rámcový vzdělávací program, Klíčové kompetence; 4. Tematický celek: anatomie a morfologie 
člověka -Očekávané výstupy, Průřezová témata, Kosterní soustava, Cévní soustava, Dýchací 
soustava, Nervová soustava; 5. Tematický celek: lidská ontogeneze - Očekávané výstupy, 
Průřezová témata, Ontogeneze - věcná analýza problematiky; 6. Tematický celek: fylogeneze 
lidského druhu - Očekávané výstupy Průřezová témata  Fylogeneze lidského druhu - věcná analýza 
problematiky. Všechny odborné problematiky jsou zpracovány velmi pečlivě a věcně správně. 
Další významnou součástí Praktická část bakalářské práce, která má 2 součásti, které se týkají 
exkurzí a jejich organizace.1. Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos - součástí jsou 
zpracované Kontakty, Organizační informace a stálé expozice - Primáti naše rodina, Genetika ve 
vývoji člověka, Příběh lidského rodu, ale i další expozice a doprovodné programy Pavilonu Anthropos. 
Praktickým výstupem je jeden pracovní list a 15 úkolů, vše zpracováno s maximální pečlivostí a 
kreativitou; 2. Muzeum normální a srovnávací anatomie – Anatomický ústav 1. LF – součástí jsou 
organizační informace a prohlídkové okruhy Praktickým výstupem je jeden pracovní list a 10 úkolů, 
vše zpracováno velmi pečlivě a funkčně. 
Poslední část práce tvoří –Závěr, který je jasný stručný a výstižný, dále pak, Použité informační 
zdroje, Použitá literatura, Použité internetové zdroje, Seznam příloh a Přílohy, vše velmi pečlivě a 
přehledně zpracováno. Použitá literatura a internetové zdroje obsahují celkem 62 česko-jazyčných 
položek, 29 článků a 33 internetových. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 



grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Po formální stránce nemám připomínek. Práce je psána kvalitní češtinou, bez závažnějších 
gramatických a formulačních pochybení. Struktura práce je velmi dobře promyšlená a logická 
s přehlednou strukturou. Rozsah práce je nadprůměrný Obrazová dokumentace i přílohy jsou na velmi 
dobré úrovni. Literatura je správně citovaná a dobře vybraná.  
 
 

4. KOMENTÁŘ (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro 
praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
 Práce na mně působí velmi dobrým dojmem. Je zpracovaná důsledně, promyšlená s jasnými cíli. 
Struktura je velmi dobře promyšlená a skutečně přehledná, ale rozsah práce je značny. Praktická část 
má velmi dobře zpracovanou metodologii a je realizovaný skutečně důsledně a poctivě. Považuji za 
velmi potřebné provést praktické testování, snad v rámci magisterské práce. Je jasné, že současná 
situace práci velmi ztížila a studentka se s ní vypořádala se ctí. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
A) Myslíte si, že exkurze do muzeí mohou mít zásadnější význam pro výuku, nebo jsou jen 

doplňkem výuky? 
B) Náročnost pracovních listů i úkolu je poměrně vysoká, myslíte si, že je to pro studenty 

motivující a proč? 
C) Domníváte se, že exkurze obecně se mohou v budoucnu stát součástí ŠVP? 

 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  

 
Práci splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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