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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce jsou jasně stanoveny v úvodu a beze zbytku byly splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je členěna do několika částí, které mají teoretické nebo praktické zaměření. Teoretické kapitoly 
začínají charakteristikou ekosystému lesa a popisem stavu lesů v ČR. Dále autorka uvádí výčet 
výukových pomůcek a výukových programů s tematikou lesa i organizace realizující tzv. lesní 
pedagogiku. Nechybí ani podrobná analýza kurikulárních dokumentů s cílem vyhledat oblasti učiva se 
vztahem k tématu les a analýza učebnic prvouky a přírodovědy. Na závěr jsme seznámeni 
s vycházkou jako formou výuky. Teoretická část je přiměřeného rozsahu a informace v ní uvedené 
dostatečným východiskem pro praktickou část. 
 
V praktické části autorka nejprve provedla dotazníkové šetření u učitelů 1. stupně ZŠ s cílem zjistit 
názory učitelů na výuku tématu les se zaměřením na využívání vycházek. Dotazníkové šetření je 
provedeno přesně podle obvyklých pravidel, dotazník je dlouhý a důkladný. Výsledky jsou uvedeny 
v grafech nebo slovně, jsou opatřeny komentářem a použity k vyhodnocení hypotéz. Autorka poté 
přistupuje k návrhu vlastních výukových programů, které jsou zaměřeny na konkrétní region (okolí 
Moravské Třebové). Výukové programy jsou přehledně strukturované a dostatečně podrobně 
popsané. Jsou cíleně zpracovány pro jednotlivé ročníky 1. stupně ZŠ a každý obsahuje několik 
námětů na vycházky s návaznými aktivitami. Doplněny jsou zdařilými pracovními listy. Další materiály 
najdeme i v rozsáhlé příloze. Jeden výukový program byl ověřen ve třídě se 14 žáky.   
  
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 130 stran textu a 37 stran příloh. Má předepsané formální členění, obsahuje anglický 
abstrakt. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni, prakticky bez chyb. Výběr citované literatury je 
poměrně rozsáhlý, citace v textu jsou v pořádku. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Předložená práce má velmi dobrou úroveň, je pečlivě promyšlená i zpracovaná. Navržené výukové 
materiály jsou využitelné ve výuce tématu les v daném regionu. Komplexně zpracovávají problematiku 
lesa a jsou dobrým námětem, jak ji začlenit do výuky různých předmětů v průběhu celého 1. stupně 
ZŠ. Zajímavé by určitě bylo ověřit i zbylé výukové programy, zejména outdoorové aktivity. 
 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
--- 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 
 
 
V Praze, dne 9.6.2013                                           RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
              
 


