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Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování problematiky Dalejského údolí jako 

podkladu pro didaktické využití tohoto území v rámci exkurzní praxe.  Práce obsahuje 65  

stran textu včetně použitých zdrojů.  

 

První teoretickou část práce autorka zaměřila na obecnější charakteristiku Dalejského údolí 

z hlediska, klimatické a pedologické charakteristiky. V další teoretické části autorka 

podrobněji popisuje geologické postavení studované lokality. Botanický pohled na lokalitu 

autorka uvádí botanickou charakteristikou oblasti Prahy a v následujících kapitolách pak 

popisem vybraných lokalit Dalejského údolí. V další teoretické části práce se autorka velmi 

stručně věnuje teorii exkurzí. Poslední teoretická část práce je zaměřena na začlenění biologie 

rostlin, neživé přírody a geologie v RVP pro druhý stupeň ZŠ a gymnázia. 

 

Didaktickou část práce tvoří návrhy exkurze, která je cílená na 5 vybraných lokalit 

Dalejského údolí. Každá část exkurze je zaměřena na botanická specifika dané lokality a 

obsahuje navržená témata pro botaniku, geologii a paleontologii,  u některých témat i pro 

ekologii a environmentální výchovu. Navržená témata jsou doporučená pro žáky základní 

školy a pro žáky gymnázií.  

 

Hlavní cíl bakalářské práce, uvedený v textu úvodu, byl splněn. Bakalářská práce obsahuje 

všechny náležitosti, teoretická i praktická část práce je navazující. Kladně hodnotím 

především poměrně přehledně zpracovanou botanickou problematiku Dalejského údolí. 

Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření námětů pro botanicky a geologicky zaměřené 

exkurze, vhodné k poznávání botaniky a geologie Prahy. 

  

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 S. 26 – nejsou uvedeny druhové názvy některých rostlin 

 Na základě jakých kritérií autorka sestavila výčet charakterizovaných druhů rostlin na 

popisovaných lokalitách? 

 S. 50, kap. Exkurze je velmi krátká a povrchní 

 S. 50, obrázek 10 – rozdělení exkurzí- chybí citace 

 S. 55, kap. Exkurze v Dalejském údolí – doporučuji pro lepší orientaci a využitelnost 

uvádět doporučené časové dotace pro práci na lokalitách a dílčí délky tras (prosím 

doplnit u obhajoby) 

  Navrženou exkurzi bych doporučila rozdělit na několik samostatných exkurzí, 

případně kombinace navštívených lokalit. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě  

 

V Praze, dne13. května  2015                                                                   RNDr. Jana Skýbová 



 

 

 

 

 


