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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku využití tří vybraných 

lokalit v okolí města Bíliny v exkurzní praxi pro žáky 2. stupně základních škol a víceletých 

gymnázií, pro přírodovědné organizace i jako podklad pro práci v oblasti EVVO.  Práce 

obsahuje 152 stran textu včetně použitých zdrojů a přílohový materiál, jehož součástí jsou 

pracovní listy.  

 

V první teoretické části práce autorka charakterizuje Bílinsko z hlediska historických a 

demografických podmínek a specifikuje lokality, vybrané pro terénní výuku, zabývá se 

výukovými metodami terénní výuky a uvádí stručný postup praktického ověření.  

Stěžejní částí práce je vlastní Exkurzní průvodce, ve kterém autorka předkládá zpracování tří 

lokalit pro terénní výuku přírodopisu, biologie a geologie. Po stránce teoretických informací o 

popisovaných lokalitách autorka vychází a odkazuje se na svoji BP Příměstské lokality města 

Bíliny. V exkurzním průvodci tedy autorka navrhla a podrobně zpracovala odborné i 

didaktické materiály pro realizaci terénní výuky v okolí města Bíliny. Součástí každé 

z navržených exkurzí jsou informace o oblasti pro pedagogy, doporučená pozorování, 

metodika, pomůcky, vybavení a  pracovní listy. 

 

Vytvořené didaktické materiály včetně postupů realizace byly prakticky ověřeny na žácích 

bílinských ZŠ a při práci s dětmi z přírodovědně – turistického oddílu. Autorka otestovala 

navržené pracovní listy, výsledky tabulkově zpracovala a graficky vyhodnotila. S jednou 

skupinou respondentů byl proveden ihned po exkurzi dotazníková výzkum za účelem zjištění 

subjektivního dojmu z exkurze, který autorka opět graficky a textově vyhodnotila. Výsledky 

dotazníkového šetření i faktické ověření práce s žáky na trase naučné autorka stezky autorka 

polemizuje v kapitole Diskuze. 

 

Autorka jasně stanovila cíle  magisterské diplomové práce. Při přípravě návrhů exkurzí včetně 

metodik a pracovních listů projevila autorka samostatný a tvůrčí  přístup k problematice a 

zúročila i svoje pedagogické zkušenosti. Práce je provázaná, logicky strukturovaná, 

s kultivovaným jazykovým projevem. Použité zdroje informací  jsou řádně citované. Autorská 

řešení pracovních listů jsou uvedena v příloze. Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření 

materiálů pro učitele, s možností začlenění do školních vzdělávacích plánů s regionálním 

zaměřením. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 S. 22. 25, 27 – chybí citace u obr., pokud se nejedná o zdroje vlastní 

 S. 133, kap. Výsledky – u grafů doporučuji uvádět názvy os 



 V kap. Výsledky nejsou jasně odděleny výsledky vypracovaných PL a výsledky 

výzkumu, nejsou uvedeny hypotézy šetření 

 V kap. Diskuse se autorka zabývá pouze výsledky praktického ověření a výzkumu. 

Diskuse neobsahuje srovnání vlastních navržených exkurzí a materiálů s jinými zdroji   

- prosím doplnit u obhajoby. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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