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Dagmar Lhotáková se pro svou diplomovou práci rozhodla vytvořit
návod na tři přírodovědně zaměřené výlety do okolí Kladna: NS
Vinařická hora, hradiště poblíž Libušína a návštěvu záchranné
stanice Aves a SEV Čabárna. Po provedení orientačního testu
všechny navržené exkurze autorka realizovala a následně zjišťovala
dopady terénního výletu na znalosti účastníků. Ukázalo se, že
průchod NS Vinařická hora zvýšil schopnost správně odpovědět
zhruba o 30 %. Exkurze na Libušínské hradiště se lišila úrovní
mezipředmětových souvislostí a byla výrazně ovlivněna určitou
leností zkoumané dětské skupiny. Poslední z exkurzí byla účastníky
hodnocena nejkladněji, protože se jednalo o zážitkovou návštěvu
odchytové a záchranné stanice, což se projevilo i na téměř 90%
správnosti získaných odpovědí. Autorka následně zodpověděla
veškeré dotazy oponenta i členů komise, a komise se shodla na
jednoznačném doporučení práce k obhajobě.
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