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Předložená magisterská diplomová práce je cílená na problematiku tvorby výukového projektu, 
zaměřeného na vývoj zalesnění a rekultivace Krušných hor, se zohledněním geologie oblasti. Práce 
má 105 stran textu a 22 stran příloh. 
 
V teoretické části práce se autorka zabývá charakteristikou Krušných hor, těžbou uhlí 
v Podkrušnohoří z hlediska historie i současnosti, imisním zatížením Krušných hor a zakládáním 
porostů náhradních dřevin. Dále se věnuje vývoji poškození lesních porostů, aktuálním poznatkům o 
současném stavu lesních porostů a uvádí informace o obnově postižené krajiny.  
 
Praktickou část práce autorka uvádí znalostním dotazníkovým šetřením, které představuje 
východisko pro tvorbu výukového regionálně zaměřeného projektu a výukového CD. Respondenti 
šetření byli studenti dvou tříd vyššího stupně gymnázia, chyběl zde srovnávací vzorek z jiného 
gymnázia regionu (případně jiného regionu). Autorka stanovila hypotézy šetření, výsledky šetření 
graficky i textově zpracovala a v závěru šetření hypotézy vyhodnotila. K zhodnocení šetření se 
autorka znovu vrací v diskusi. Významnou tvůrčí část práce tvoří výukový projekt, zaměřený 
především na problematiku poznávání Krušných hor. V praxi byla ověřena pouze exkurze jako dílčí 
část projektu. V rámci ověřování autorka zjistila i obsahové nedostatky v pracovním listu, který jistě 
pro další pedagogickou práci upraví. 
 
Cíle magisterské diplomové práce autorka přehledně a jasně formulovala v úvodu práce. Teoretická 
část, přestože obsahuj drobné nedostatky (menší počet citovaných autorů, především v geologii 
oblasti), je návazná a logicky strukturovaná. Praktická část, vycházející ze znalostního dotazníkového 
šetření, je přehledná a provázaná. Kladně hodnotím především navržený výukový projekt, jehož 
součástí je exkurze a pracovní listy a jehož dílčí část byla ověřena v praxi. Jazykový projev autorky je 
kultivovaný, práce obsahuje cizojazyčný abstrakt, literatura je řádně citovaná. V příloze autorka 
dokladuje příklady vyplněných dotazníků znalostního šetření a pracovních listů k exkurzi, uvádí 
slovník základních pojmů z oboru rekultivace a ukázku výukového CD. Projekt lze využít k regionálně 
zaměřené výuce jako součást ŠVP škol v oblasti Krušných hor. 
 
Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 
 

 V kapitole 2.6, str. 38-46 nejsou u některých druhů dřevin uvedeny druhové názvy (např. 
bříza, modřín, olše, osika). I když se jedná o citované části textu, je třeba druhový název 
doplnit (prosím o doplnění u obhajoby). 

 U obhajoby prosím uvést konkrétní zařazení regionálně zaměřeného projektu do výuky.  

 Uvést aktualizaci pracovního listu k exkurzi. 

 Uvést zkušenosti s výukovým CD, případně jeho budoucí využití 
 
 
Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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