
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a

Katedra biologie a environmentálních studií

OPONENTSKÝ POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Předložila studentka: Bc. Klára Zrůstová
Název: Didaktické využití geoparku Český ráj ve výuce přírodopisu na druhém stupni ZŠ

Oponent: RNDr. Jana Skýbová

Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku didaktického využití geoparku 
Český ráj ve výuce přírodopisu na druhém stupni ZŠ, s cílem zatraktivnit výuku geologie.
Práce obsahuje 87 stran textu a přílohy, v nichž jsou uvedeny především materiály k praktické části, 
vzory dotazníku pro účastníky exkurze a k hodnocení pracovních listů a vzory pracovních listů 
k exkurzím.

Teoretickou část práce autorka uvádí charakteristikou geologie v biologickém vzdělávání na ZŠ, 
vymezením pojmu geopark a obsáhleji se věnuje především charakteristice geoparku Český ráj 
z různých hledisek. Do dalších kapitol autorka zařadila didaktická východiska praktické části práce. 
V obecné rovině stručně charakterizuje exkurzi ve výuce (její přípravu, průběh a zhodnocení) a 
vybrané metody výuky (pracovní listy, didaktické hry, pokusy, pojmové mapy).

Do praktické části práce autorka zařadila 3 návrhy geologických exkurzí (Skalní města, Vyvřelé 
horniny a vulkanismus, Podél řeky Jizery) na území geoparku. Návrhy exkurzí mají jednotnou 
přehlednou koncepci a součástí každé z nich je pracovní list (oceňuji rozmanitost typů úloh) a 
doplňkové úkoly k zatraktivnění exkurze. Další praktickou částí práce jsou náměty na  několik pokusů
ve třídě, které autorka navrhla po prostudování uvedené literatury tak, aby korespondovaly s učivem 
geologie. Pokusy obsahují podrobný návod pro učitele i žáky a jsou rozděleny na dlouhodobé a 
krátkodobé, vždy s uvedením časové dotace. K evaluaci praktické části (exkurzí a pokusů) autorka 
využila metodu dotazníku, výsledky šetření poměrně pečlivě a podrobně zpracovala. V následující 
kapitole autorka uvádí výsledky ověřování hypotéz.  Výsledky evaluace jsou dále rozebírány 
v kapitole Diskuse.

Cíle magisterské diplomové práce a hypotézy autorka přehledně a jasně formulovala v úvodních 
kapitolách práce. Obě části práce, teoretická i praktická, jsou navazující a přehledně strukturované. 
Kladně hodnotím především didaktické aspekty zpracovávané problematiky – využití geoparku Český 
ráj při výuce geologie. Práce obsahuje všechny náležitosti, použitá literatura je řádně citovaná. 
Didaktický přínos práce spočívá ve vytvoření výukových materiálů s geologicky a regionálně 
zaměřenou problematikou, která může být vhodným příspěvkem a pomocí učitelům k zatraktivnění 
výuky geologie na základních školách.

Připomínky a otázky k obhajobě:
 U vybraných metod výuky by bylo vhodné uvést příklady z geologie (prosím uvést alespoň 

nějaký příklad u obhajoby).
 Lze navržené pracovní listy (nebo některé úlohy) využít i v běžné výuce geologie?

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto 
ji doporučuji k obhajobě.
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