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 V předložené bakalářské práci autor prezentuje svůj návrh přírodovědné exkurze 

do oblasti Českého krasu pro žáky vyšších gymnázií. Stanoveným cílem práce je vytvořit 

funkční model, který bude žáky inspirovat k myšlenkám o historickém, geologickém, 

floristickém i faunistickém významu popisovaného území a umožní jim užší propojení 

znalostí a konkrétních pozorovatelných jevů v přírodě s ohledem na hledání souvislostí mezi 

nimi. 

 V úvodních kapitolách se autor zabývá charakteristikou CHKO Český kras, 

popisuje geologické jevy, věnuje se geomorfologickým a krasovým jevům, zmiňuje se o 

paleontologických nálezech, stručně líčí půdní poměry, podnebí, flóru a faunu. Následuje 

hlavní kapitola týkající se samotné exkurze. Nejprve jde o obecná doporučení týkající se 

formy exkurze, příprav, potřebného vybavení a bezpečnosti. Zde je také zmínka o tom, že 

trasu autor zvolil na základě tzv. pilotní exkurze, na kterou přizval i několik žáků. Dále je 

uvedena mapa s trasou exkurze s vyznačenými zastaveními. Těch je celkem 6, v následujícím 

textu je vždy uveden název zastavení, jeho lokalizace a stručná charakteristika. V metodické 

části každého zastavení je text pro učitele s praktickými informacemi a řadou souvisejících 

zajímavostí, pro žáky je vždy vyobrazen pracovní list (v jednom případě byl využit pracovní 

list místního občanského sdružení). V závěru práce autor vyjadřuje přání, aby byla exkurze 

pro žáky zajímavá a přínosná. V příloze jsou připojena autorská řešení pracovních listů a 

fotodokumentace. 

 Školní exkurze může být vhodný a atraktivní způsob, jak žákům umožnit své 

získané teoretické znalosti ověřit a zažít. Je to jedna z možností, která přispívá k nalezení a 

pochopení souvislostí a jejich lepšímu upevnění. A právě to měl autor při své práci na zřeteli. 

Text je tvořen také s ohledem k práci učitelů tak, aby jim realizaci exkurze co nejvíce 

usnadnil. Trasa exkurze byla zodpovědně a pečlivě vybrána a odpovídá celkově 

přírodovědnému zaměření sledovaných jevů. Jako možnou slabinu textu vnímám nedostatek 

základního odborného textu, kdy autor vychází z předpokladu, že jako zdroj informací 

poslouží také na místě zasazené naučné tabule. Mnohý z nás už ale bohužel má zkušenost 

s jejich dočasnou životností, návrh exkurze by tedy měl obsahovat i základní odborné 

informace u každého zastavení. Tím by byl lépe zajištěn jeden ze stanovených cílů této práce 

- hladký průběh exkurze. 

 Náplň pracovní listů je zajímavá, srozumitelná a pestrá, otázky nejsou 

prvoplánové a vybízejí k zamyšlení nad hlubšími souvislostmi. Zabývají se celkově 

přírodovědným věděním v souladu s tématy jednotlivých zastavení.  

 Bakalářská práce je logicky rozčleněna do odpovídajících kapitol, obsahuje řadu 

obrazové dokumentace. Je zřejmé, že se autor pečlivě věnoval také gramatické stránce věci. 



Zde je však třeba doplnit množství mezer (mezi číslovkou a následnou jednotkou, mezery 

mezi zkrácenými slovy atd.) a naopak vypustit řadu čárek, několik málo překlepů není třeba 

brát na zřetel. Text místy trpí jistou formulační nevyzrálostí, kostrbatostí nebo nedbalostí. 

Celkově je použit jazyk vhodný spíše v osobní rovině, což psanému textu s podobným účelem 

není přiměřené. Práci by prospělo více podrobností, jak v obecných kapitolách, tak v části 

věnující se jednotlivým zastavením. V oddíle týkající se použité literatury je patřičně citováno 

množství odkazů použitých v textu, některé přesto chybí (Chlupáč 2002, Quitt 1971, 

internetové odkazy na stránky s informacemi). Zdroj převzatých ilustrací bohužel v citacích 

chybí úplně. Doporučovala bych věnovat se pečlivějšímu způsobu zapisování počtu stran a 

pořadí vydání. Internetové zdroje často chybí a jejich forma není jednotná. 

 Bakalářská práce dle mého názoru plní zadané cíle a vyhovuje požadavkům, 

které jsou na takovou práci kladeny. Kromě výše uvedených pozitiv má exkurze navíc ještě 

další přidanou hodnotu, kterou je možnost samotného pobytu dětí a interakce v příroděv rámci 

samotné výuky. Takových kvalitních příležitostí je obecně v dnešním technickém světě stále 

málo. 

 

 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Obsahuje množství, ač 

jednotlivě nevýznamných a zejména formálních nedostatků, přesto je dle mého soudu 

významnější její povedenější obsahová náplň a praktický cíl. Práci hodnotím stupněm 

výborně.  
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