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H|avním cí|em dip|omové práce Adé|y Býmové by|o vytvořit soubor materiá|ů pro terénní

výuku v přírodní památce Mi|ičovský |es a rybníky' Dí|čí cí|e, které si autorka stanovi|a pro

nap|nění h|avního cíle byly nás|edující:

prozkoumat terén a shrnout dostupné informace o PP Mi|íčovský |es a rybníky,

utřídit a shrnout teoretická východiska prob|ematiky týkající se výuky v terénu,

motivace a učebních ú|oh,

vytvořit soubor materiá|ů pro terénní výuku v PP Mi|íčovský |es a rybníky (materiály

budou obsahovat část pro Žáky a část pro učite|e),

provést pi|otní šetření u matriálů, materiá|y nás|edně vyhodnotit, případně upravit.

Při zpracování tématu prostudovaIa A. Býmová odpovídající odbornou Iiteraturu.

Z metodického h|ediska se nauči|a pouŽívat vybrané metody pedagogického výzkumu,

provést jejich vyhodnocení a zpracovat výs|edky. Dá|e si osvoji|a metodiku přípravy

didaktických materiá|ů (tvorba piIotní verze, pi|otní ověřování, vyhodnocení výs|edků

pi|otního ověřování, tvorba definitivní verze). Většinu vytvořených materiá|ů také ověři|a

v praxi, čímŽ prokáza|a také dovednost vedení terénní výuky. Veškeré materiá|y průběŽně

pod robovala autoevaluaci.

Adéla Býmová pracova|a na dip|omové práci se zájmem a zápa|em. od počátku pracova|a

ve|mi samostatně, zejména pokud š|o o přípravu terénní výuky a jejího ověřování. Vedoucí

práce využíva|a především jako konzu|tantku. Na konzu|tace přicháze|a vŽdy připravená

a s moŽnými návrhy řešení. Ce|kově |ze říci, Že dip|omantka přistupova|a k práci

zodpovědně, nap|ánovaná ověřování prováděla peč|ivě a spo|eh|ivě a do v|astní práce

investova|a potřebný pí|i a čas'



Mezi nejvýznamnější výs|edky dip|omové práce patří částečně ověřený soubor materiálů

pro terénní výuku v přírodní památce Mi|ičovský |es a rybníky. Ce|ý soubor |ze rozdělit do

pěti témat pro terénní výuku. Pro kaŽdé téma diplomatka připravi|a část pro Žáky

(motivační hra a pracovní |ist; příp' obrázkový matriál) a část pro učite|e (metodické

poznámky a teoretické poznámky pro učite|e a návrh hodnocení PL). Uvita|a bych

zveřejněni výsledků této práce, minimálně ve formě nabidky Vypracovaných materiá|ů

školám.

Vlastni magisterskou diplomovou práci zpracováva|a Adé|a Býmová poměrně samostatně.

Přístup ke zpracování diplomové práce ijejí finátní podobu hodnotím kladně.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti doporuČuji, aby dip|omová práce byla přijata

a hodnocena známkou ,,výborně..'

V Praze d ne ,l 0. září 2009
,,, Mgr. Michaela Hav|ová


