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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku vytváření nových naučných 

stezek v oblasti Rychlebských hor se zaměřením na geologii studované oblasti a jejich ověření v praxi. 

Práce obsahuje 77 stran textu včetně použité literatury a dalších informačních zdrojů a rozsáhlý 

přílohový materiál, jehož součástí je i autorská fotodokumentace, navržené pracovní listy a metodika 

pro pedagogy. 

 

V první teoretické části práce rešeršního charakteru autorka podrobně charakterizuje oblast 

Rychlebských hor jako oblast výzkumu i lokalizace naučných  stezek z hlediska geomorfologie, 

geologie a stratigrafie. Další teoretická část práce se zabývá naučnými stezkami z hlediska jejich 

klasifikace, využití v přírodovědném vzdělávání a zhodnocením stávajících naučných stezek 

v Rychlebských horách a v blízkém okolí. 

 

Výzkumná část práce je zaměřena na vytvoření návrhu naučných stezek, lokalizovaných do dvou 

oblastí – do severního výběžku Rychlebských hor a do Žulovské pahorkatiny. Naučná stezka do první 

oblasti je vytvořena ve dvou variantách – pro žáky základních škol a pro žáky základních a středních 

škol. Naučná stezka do druhé oblasti je pouze v jedné variantě. Jako součást navržených naučných 

stezek autorka uvádí průvodce, pracovní listy a didaktická doporučení pro pedagogy. Navržené naučné 

stezky autorka ověřila s poměrně širokým okruhem testovaných osob s různými skupinami (žáci, laici, 

odborníci) a následně provedla evaluaci navržených tras, pomocí níž se pokusila vyhodnotit efektivitu 

návštěvy naučných stezek. Autorka pracovala formou písemné ankety s účastníky, rozhovorem 

s účastníky v průběhu exkurze a strukturovaným rozhovorem s hlavní vedoucí dětského tábora. 

Výsledky šetření poměrně přehledně tabulkově a graficky shrnula a doprovodila slovním 

vyhodnocením. 

 

Připomínky a otázky k  obhajobě: 

 Při hodnocení navržených naučných stezek autorka pracovala s různými skupinami účastníků 

exkurze. Prosím uvést, zda je možné v tomto případě ověřování v obecné rovině jednoznačně 

vyhodnotit efektivitu naučné stezky. 

 Prosím uvést, pro kterou skupinu účastníků exkurze by mohla mít práce na naučné stezce 

největší přínos. 

 Pracovní listy 1 – úlohy nejsou očíslované, což znesnadňuje práci učitele i žáků především při 

zpětné reflexi, mnoho úloh je jednoho typu, malá nápaditost při tvorbě otázek 

 Pracovní listy 2 – text k doplnění je jedinou úlohou, příliš dlouhý, pro zvýšení zájmu žáků o 

práci s PL doporučuji PL upravit 

 

Teoretická část práce je přehledně a logicky strukturovaná, praktická část práce, především podrobný 

popis navržených naučných stezek se jeví méně přehledný a chybí dostatečné odkazy na v příloze 

uvedený didaktický materiál.  Předložená práce obsahuje všechny náležitosti včetně řádně citované 

literatury a jiných informačních zdrojů. I přes výše zmíněné drobné nedostatky má předložená práce 

nesporný význam pro praktické využití ve školách v oblasti Rychlebských hor a může přispět ke 

zvýšení zájmu žáků o geologii této oblasti.  

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 26.srpna 2014                                                                                  RNDr. Jana Skýbová 



 

 

 
 
 


