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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá přípravou, realizací a vyhodnocením 

efektivity alternativního způsobu výuky přírodopisu na 2. stupni ZŠ formou exkurzí v okolí 

Třebíče. Práce zahrnuje 100 stran textu včetně použité literatury a dalších informačních zdrojů 

a rozsáhlý přílohový materiál, jehož součástí jsou především testy k jednotlivým exkurzím, 

metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky. 

 

V první teoretické části práce rešeršního charakteru autorka podrobně charakterizuje 

Třebíčsko jako oblast lokalizace přírodovědných exkurzí z hlediska geologie mineralogie, 

radonové problematiky, ovzduší, vodstva, flory a fauny, ochrany životního prostředí a 

environmentální výchovy a vzdělávání na Třebíčsku. Další teoretická část práce se zabývá 

obecně exkurzí jako organizační formou výuky a vybranými aktivizačními metodami výuky, 

používanými v průběhu přírodovědných exkurzí. 

 

Praktická část práce je zaměřena na vytvoření a realizaci návrhů exkurzí (botanické, 

zoologické, geologické a ekologické, včetně metodických pokynů pro učitele a podrobného 

popisu realizace, průběhu a vyhodnocení. Jako součást navržených exkurzí autorka dokládá 

v přílohovém materiálu testy k jednotlivým exkurzím, metodické listy pro učitele a pracovní 

listy pro žáky, včetně řešení. 

Empirická část práce byla realizována prostřednictvím dotazníkového šetření, kterým autorka 

zjišťovala postoje žáků k předmětu přírodopis, exkurzím a pracovním listům. Pomocí 

didaktického testu autorka dále zjišťovala efektivitu osvojování vědomostí prostřednictvím 

exkurzí. Výsledky výzkumného šetření poměrně přehledně graficky a textově zpracovala a 

vyhodnotila v úvodu práce stanovené hypotézy. 

 

Připomínky a otázky k  obhajobě: 

 Název ekologická exkurze není zcela vhodný, autorka spíše řeší problematiku 

životního prostředí než ekologie, při využití ve výuce doporučuji upravit. 

 V pracovních listech doporučuji uvádět české názvy organismů s malými písmeny. 

 Při obhajobě prosím uvést konkrétní příklad zařazení BOV v rámci exkurzí na 

Třebíčsku. 

 

Všechny části práce - teoretická, praktická i empirická jsou přehledně a logicky provázané. 

Práce je v úvodu uvedena cíli, výzkumnými otázkami a hypotézami a obsahuje všechny 

náležitosti včetně řádně citované literatury a jiných informačních zdrojů. Předložená práce má 

nesporný význam pro praktické využití ve školách v oblasti Třebíče a může přispět ke zvýšení 

zájmu žáků o poznávání přírody této oblasti.  

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 11. května 2016                                                         RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 



 

 

 
 
 


