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Posudek na bakalářskou práci 
 

 oponentský posudek Jméno posuzovatele: 
RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 
 

Datum: 2.9.2013 
 

Autor: Markéta Cibíková 
 

Název práce: 
Vybrané lokality hlavního města Prahy pro výuku biologie a geologie 
 

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnout možnosti konání biologicko-geologických exkurzí v 
okolí Prahy spolu s vyjmenováním některých již připravených zdrojových 
materiálů. Práce by měla usnadnit učitelům přípravu takových exkurzí. 
Dílčími cíli je tak vytipování nejdůležitějších lokalit, sestavení geologické a 
biologické charakteristiky těchto lokalit, navrhnout trasu exkurze. Dalším 
cílem práce bylo stručně shrnout výuku biologie a geologie v zahraničí. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má klasické členění požadované od bakalářské práce. Práce má 
celkem 45 stran včetně příloh, je tištěná jednostranně, vázána v pevné 
vazbě. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Uchazečka použila 62 literárních a 14 internetových zdrojů. 
Z literárních zdrojů se přitom většinou jedná o články či brožury popisující 
konkrétní lokality - celkem ca 30 prací. Osmnáct zdrojů je citováno jako 
cizojazyčné.  
 
Veškeré informace o sdružení TEREZA jsou čerpány z webových stránek 
sdružení TEREZA. Z hlediska kritické analýzy informací a textu chybí další 
zdroje. 
 
Vysvětlete o jaký zdroj se jedná: 
ANONYMUS (1980b): Příroda Prahy6. - Nika 1(4): str. 4-6. Praha 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Text je celkem srozumitelný, místy ale obsahuje nevhodně sestavené věty, 
nejsou řádně zavedeny zkratky (viz připomínky oponenta). Grafická úprava 
je dobrá. 
Práce neobsahuje žádnou obrazovou dokumentaci. Vzhledem k tématu 
práce a jejím cílům je to poměrně škoda, obrazová dokumentace by vhodně 
doplnila text. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly dle mého názoru splněny pouze částečně. Autorka nás v 
průběhu práce neseznámí s důvodem proč vybrala právě dané lokality a 
rovnou je předkládá. Sestavení biologické charakteristiky daných lokalit se 
omezuje na (zcela jistě ne vyčerpávající) výčet rostlinných a živočišných 
druhů, které můžeme na lokalitě nalézt. Informace o geologickém vývoji jsou 
přebírány z několika málo zdrojů a jsou psány jazykem na vyšší vědecké 
úrovni než zbytek práce. U navržených exkurzí není jasné, zda autorka 
navrhla trasu sama, či převzala (jako je tomu jednoznačně u navržené 
exkurze do Prokopského údolí). V práci jsou trasy exkurzí opět uvedeny jen 
slovně, bez map či dalších obrazových pomůcek, což považuji za 
nedostatečné. Kapitola "Výuka biologie a geologie v zahraničí" čítá pouze 
jednu stránku a jako taková zadaný cíl jednoznačně nesplňuje, jedná se 
spíše o seznam výukových metod, které popisují různí autoři, než aby 
mapovala realitu výuky biologie a geologie, jak napovídá název. Celkově 
práci hodnotím známkou dobře. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na straně 8 uvádíte, jaký je úkol chráněných území dle zákona České 
národní rady. Citujte, prosím, konkrétní zákon. Platí tento zákon ještě v 
originálním znění, či podlehl dodatečným úpravám? 
 
Zkratky jako CHKO sice uvádíte v seznamu zkratek, v textu ale nejsou 
správně zavedeny. Tedy při prvním použití uvést chráněná krajinná oblast 
(CHKO) a dále používat takto zavedenou zkratku. 
 
Kapitola 2.1. Hospodářství v těchto oblastech.... nesmí mít vliv na negativní 
funkce tamních ekosystémů. Vysvětlete prosím pojem "negativní funkce 
ekosystému". 
 
Obdobně kap 2.2. "Rostliny a živočichové... mají i výchovný význam". 
Prosím vysvětlete. 
 
Jednotlivé programy sdružení TEREZA (kap. 3; o programu Local Heroes 
jsem se z práce nedozvěděla naprosto nic) jsou dosti vágně popsány. 
Navíc není jasné, proč je úvod zaměřen pouze na TEREZU v abstraktu 
uvedeni i Přírodovědci.cz, proč se o nich nedozvíme víc, tím spíše, že se 
jedná o aktivitu PřF? 
 
Kapitola 4 - Exurze by šla určitě zpracovat lépe než citováním 2 učebnic a 
jedné rigorózní práce (kde navíc není jasné z jaké části práce myšlenka 
pochází a zda se tedy nejedná o sekundární citaci. 
 
Na straně 15 uvádíte: "Devon je obdobím, kdy se území dostalo do 
tropisckého pásma jižní polokoule". Skutečně se území Prokopského údolí 
nacházelo v Devonu na jižní polokouli? 
 
Některé kapitoly (např. 5.1.1.) vypadají jako že jsou bez úpravy převzaty 
prakticky z jediného zdroje. To nesplňuje zcela zadání literární rešerše. 
Navíc použitý jazyk je v tomto případě značně odborný, pojmy nejsou 
vysvětleny, což dle mého názoru nesplňuje cíl, který si autorka klade - tj. 
vytvořit jakousi metodickou příručku pro učitele. 



 Strana 3 

 
 
Z textu není jasné, zda autorka navrhovala trasu exkurze, jak uvádí v dílčím 
cíli č. 3. Zcela jistě tomu tak není v případě Prokopského údolí, kde autorka 
pouze popisuje stezku vytvořenou v roce 1981. Jak je tomu v případě 
dalších lokalit? 
 
Jak je zahrnuta geologie do RVP ostatních Evropských států? (Např. 
Slovensko nebo Velká Británie?) 
 
Jak postupovala autorka při výběru konkrétních lokalit? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 dobře    

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 

 


