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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Předložená práce obsahuje vytvoření plnohodnotného programu na škole v přírodě pro 

1.stupeň ZŠ, a to v atraktivní oblasti Šumavského národního parku.    Oblast Šumavy patří 

k nejžádanějším  lokacím pro exkurzní činnost. Byla zařazena i do projektu Alma  Mater 

Centra environmentální výchovy při Pedagogické fakultě UK v Praze. 

     

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální úprava práce je na dobré úrovni, grafická úprava je kvalitní, práce je sepsána pečlivě 

a čtivě s nemnohými překlepy (např. cecidomyia – str. 46, správně Cecidomyia), 

Scolytidaerod (str.51). Příloh je přiměřené množství, jsou velmi dobré kvality   a vhodně text 

doplňují.     

 

K vlastní práci mám některé připomínky. Na str.12 jsou uvedeny vlastní fotografie, což je 

řádně uvedeno. U dalších fotografií (např. na str.16, 18) by mělo být uvedeno, zda jde opět o 

snímky autorky (což lze předpokládat), v opačném případě je nutno citovat převzatý zdroj. 

Lze  uvést v úvodu práce obecně, že pokud není uveden zdroj u příloh, jde o snímky autorky. 

Totéž viz obrázky na str. 52 – uvést, že jde o originály autorky (kresby jsou velmi pěkné!). 

Způsob citování v textu (pramen uveden malým písmem pod čarou dole na stránce) považuji 

za vhodný, nicméně někdy takto uvedené prameny nejsou uvedeny v seznamu použité 

literatury v závěru bakalářské práce (zde by měly být uvedeny všechny v práci použité 

prameny – viz např. odkaz na práci Landy na str. 23, práci nenacházíme citovanou v seznamu 

literatury, ve skutečnosti jde o kapitolu v knize Anděry a kol. (2003), což může čtenáře mást. 

Totéž je např. na str.25.        

 

Místy se objevují v textu stylistické neobratnosti či nepřesnosti– str. 35: ..blíže se seznámit 

s čolkem Triturus a dále pak s larvami vážky Odonata, s pulci skokanů Rana. Termín „červi“ 

není dnes platným zoologickým taxonem (str. 36), pestrobarevný „obleček“ (str. 36). Na 

rozmnožování jsou tito tvorečkové nenároční (str.37), řádění kůrovců (str. 50), nenápadný 

brouček (str. 52) – bakalářská práce je odborným nikoli populárním textem, takovéto 

expresivní formulace zde nejsou vhodné.  Zkratka subsp. se nepíše kurzívou. 



U larev chrostíků nenacházíme žábry, ale tracheální žábry (str.40). Na prvním článku jsou 

výrůstky, které larvu přidržují ve schránce (str. 40) – ve skutečnosti jde o zadečkový článek 

poslední. U popisku fotografie je uvedeno „Ulity chrostíků“ (str. 55), správně by mělo být 

uvedeno, že jde o schránky larev chrostíků (ulity známe u měkkýšů). Co se týče reintrodukce 

(str. 64), nemusí jít o vysazení v zajetí odchovaných jedinců, ale i o vysazení v jiných 

přírodních lokalitách odchycených (nasbíraných) jedinců.  

 

Pro upřesňující informace o biologii jednotlivých skupin je vhodnější použít přednostně 

zoologické učebnice či odborné články než internetové zdroje.      

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný 

praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

Celkový dojem z bakalářské práce je příznivý. Text je rozdělen na dvě části, teoretickou a 

praktickou. První část je kvalitním a dostatečným kompilátem informací o Šumavském 

národním parku a jeho kulturně historických i přírodovědných charakteristikách a 

zajímavostech. Autorka aktivně pracovala s literárními prameny a výsledkem je čtivý, logicky 

členěný text, svědčící o tom, že  se s danou problematikou dostatečně podrobně seznámila a 

že ji zpracovávala  se zjevným zájmem. Získala ucelené poznatky, které dokázala utřídit a 

vhodně prezentovat. Množství publikovaných a internetových zdrojů použitých v práci lze 

považovat za přiměřené, pokud by se autorka v budoucnu chtěla hlouběji zabývat 

přírodovědnými průzkumy dané oblasti, lze doporučit řadu odborných a vědeckých článků ve 

vynikajícím sborníku Silva Gabreta, věnovaném Šumavě. 

 

V praktické části jsou definovány cíle a výstupy projektu, a to v oblastech zážitkové 

pedagogiky, poznávacích aktivit, v oblasti pracovní i výtvarné výchovy. Projekt přispívá 

k prohlubování vztahu žáků k přírodě obecně, přičemž jsou vhodně využívány i emocionální 

zážitky. Projekt byl velmi dobře teoreticky připraven. Dostatečná pozornost byla věnována 

výběru tras celodenních terénních programů (prezentováno 5) a návrhům výchovně 

vzdělávacích činností v každé z navrhovaných exkurzních tras. Názorně je popsána praktická 

příprava projektu (pro žáky i pedagogy). Zajímavé jsou i navržené pohybové hry, v některých 

případech byly připraveny i pracovní listy.  

 

Za velmi cenné spatřuji, že v práci nejsou praktické činnosti jen navrženy, ale že byly téměř 

všechny aktivity prakticky ověřeny a odzkoušeny v rámci exkurzí uspořádaných v roce 2012.  

Jako určitou zpětnou reakci jsou v práci uvedeny reakce dětí na realizovanou školu v přírodě. 

Autorka dochází k opodstatněnému názoru, že mimoškolní výuka je nejen významný zdroj 

informací, ale působí na žáky i prostřednictvím kladně podbarvených emocí a pozitivního 

vztahu k přírodě.   

 

Uvedené připomínky oponenta by měly být především upozorněním, čeho se vyvarovat při 

sepisování práce diplomové.     

     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1/ jak je v rámci exkurzí řešena otázka manipulace se zvláště chráněnými druhy?  

2/ u jirnice modré je uváděna albinická forma, míní se tím bílá barva květů nebo i absence 

chlorofylu?  

3/ která z navržených exkurzních tras byla pro žáky nejatraktivnější a proč? 



 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předložená bakalářská práce je hodnotná, drobné nedostatky zásadně nesnižují její kvalitu. 

Lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené Pedagogickou fakultou UK Praha, 

Katedrou biologie a environmentálních studií. Diplomovou práci tudíž jednoznačně 

doporučuji   komisi k přijetí a navrhuji známku výborně. 

 

Datum:  24.6.2012                                                                                                                                     
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