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 Předkládaná diplomová práce Komplexní školní exkurze s využitím chráněných 

území CHKO Český kras má celkem 144 stran včetně příloh a je standardně členěna na 

kapitoly úvod, literární přehled, metodika, výsledky, diskuze, závěr, seznam použité literatury 

a přílohy. Součástí práce je taktéž abstrakt v českém a anglickém jazyce doplněný o klíčová 

slova. Cílem práce je zejména 1) navrhnutí interaktivní exkurze s využitím naučné stezky 

Svatojánský okruh, 2) vytvořit k této exkurzi soubor pracovních listů, 3) navržené exkurze 

ověřit, 4) zhodnotit přírodovědný a edukační potenciál vybraného území. 

 Literární úvod je logicky členěn, obsahuje množství informací, jež mohou sloužit 

pedagogům jako přípravný text před realizací exkurze do CHKO Český kras. Množství i 

kvalita použitých zdrojů je relevantní, autorka pracovala nejen s monografiemi a učebnicemi, 

ale i s původními pracemi (včetně cizojazyčných), jež jsou řádně odcitovány.  Přesto, že text 

je poměrně konzistentní a čtivý, některé kapitoly jsou zpracovány jen povrchně, bez hlubšího 

zamyšlení (např. kapitola Fauna ČR je v podstatě jen výčtem druhů, není jasné, proč autorka 

vybrala uvedené skupiny živočichů a ne jiné atd.). Některé uvedené informace v textu jsou 

nadbytečné (např. strana 16), občas autorka řadí odstavce nelogicky (např. strana 10, 15), 

bez vzájemné návaznosti, což místy činí text méně srozumitelným. 

 Během trvání práce autorka několikrát osobně navštívila vybrané území a připravila 

soubor pracovních listů, které se dají použít v průběhu celého školního roku (verze PODZIM, 

ZIMA, JARO). Autorka se snaží využít odlišnosti jednotlivých ročních období tak, aby 

exkurze byla pro žáky vždy co nejvíce přínosná. Pracovní listy jsou pěkně graficky 

zpracované, otázky jsou přiměřeně obtížné, odpovědi na ně hledají žáci buď většinou na 

základě vlastního pozorování, jež pak mohou zkonfrontovat s informacemi uvedenými na 

informačních tabulích naučné stezky. Jako závěrečné shrnutí exkurze slouží nejen navržený 

kvíz, ale zejména konání konference, při níž studenti sami představí téma, jež si během 

exkurze vybrali na základě svého zájmu. Autorka předkládaný model exkurze sama ověřila 

v terénu (verzi JARO, PODZIM), vypracované pracovní listy pak vyhodnotila, výsledky 

interpretovala a na základě provedené exkurze se pokusila modifikovat některé otázky. 

Součástí výsledků je také zhodnocení edukačního potenciálu území. Bohužel jsou uvedené 

jen tabulky, bez následného propojení informací a interpretace. 

 V diskuzi se autorka snaží srovnávat své výsledky s literaturou, ne vždy se jí to daří. 

Proto kapitola působí spíše jako závěr práce než diskuze nad tématem. 

 Celkově hodnotím práci jako velmi přínosnou, vytyčené cíle v začátku byly splněny. 

V práci je znát velký posun, autorka za minulý rok udělala velké množství práce a změn, 

které jsou k lepšímu a výrazně zkvalitnily předkládanou diplomovou práci. Předložená práce 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci obhajovanou na PřF UK a plně ji doporučuju 

k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 

  



Otázky: 

1) Čím si autorka vysvětluje větší úspěšnost studentů absolvující exkurzi na jaře (pracovní 

list JARO, úspěšnost 79,4%) oproti 66% úspěšnosti studentů absolvující exkurzi na podzim? 

2) Může autorka shrnout (vysvětlit) tabulku č. 6 (strana 78)? 

3) Jaký klíč pro determinaci rostlin a živočichů by autorka doporučila použít pro účely 

exkurze v CHKO Český kras? 

 

V Praze, 15. 9. 2012 

         Mgr. Kateřina Mikešová 

 


