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

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

 

Předložená magisterská práce se věnuje výuce a poznávání přírodnin v 5. ročníku základní 

školy.   

Práce je zčásti věnovaná teorii a zčásti pak realizovaným exkurzím, a jejich výsledkům. 

V práci je využito 44 pramenů.  

Jsou zde popsány postupy a metodiky práce v terénu a na naučné stezce, směřované ke 

zlepšení kompetencí v poznávání běžných přírodnin. 

 

 

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.): 

 

Citování použité literatury je provedeno přehledně a obvyklým způsobem, odděleny jsou 

vlastní údaje od dat převzatých. Počet pramenů použité literatury je pro tuto 

magisterskou práci dostatečný. Nedůsledností v okamžiku odevzdávání se autorce podařilo  

učinit ze seznamu literatury poněkud konfusní změť údajů. 

Práce s mateřským jazykem je dobrá. 

 

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

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

 

Dojem z předložené práce je veskrze pozitivní. Pohled autorky je nesporně originální, a daný 

jejím dlouhodobým pobytem v popisovaném regionu. 

  

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Kolik druhů rostlin, hub a kolik druhů živočichů by měl optimálně znát (myšlena schopnost 

jednoznačného určení) žák opouštějící 5. třídu ZŠ. 

Které z takových správných určení přírodnin pokládá autorka za život chránící? 

K šetření: Co autorka pokládá za nejzajímavější získané výsledky, a naopak, které výsledky 

za nejméně zajímavé v tom smyslu, že je bylo možné předpokládat dopředu? 

 

 

 



5. ZAVĚR: 

Předložená magisterská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prácí, jednoznačně ji 

doporučuji komisi k přijetí. 
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