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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Práce s přílohami obsahuje 102 stran, seznam literatury čítá 44 položek včetně internetových 

zdrojů.  
Diplomová práce se zabývá přírodovědnými exkurzemi jako jedné z forem výuky přírodopisu na 

základních a středních školách, se zvláštní zřetelem na badatelsky orientovanou výuku. 

Autorka vytvořila model 4 badatelsky orientovaných cyklů výuky, včetně exkurzí s využitím 

možností regionu, tedy jizerskohorské přírody. 

Proporcionalita teoretické a vlastní práce je odpovídající.  Je nutné konstatovat, že diplomantka 

pracovala s velkým zájmem a zaujetím, pečlivě a samostatně. 
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, přehlednost, grafická 

úprava příloh a formální členění kapitol je plně dostačující.  
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

     

Výstupem celé práce je zpracování modelu 4 exkurzí včetně přípravy a metodiky. 

 

a doplňujících názorných fotografií. Po vyhodnocení všech exkurzí se potvrdilo, že tato forma 

výuky přírodopisu je pro žáky přitažlivá a přínosná. Prezentované modely exkurzí mohou zařadit 

do výuky i ostatní pedagogové na základních školách, případně je modifikovat pro exkurze na 

dalších lokalitách. 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Otázky ponechám oponentovi. 

Podotýkám, že je zavedeným zvykem položky literatury číslovat. 
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce zcela vyhovuje nárokům na diplomové práce předkládané na KBES Pedagogické 

fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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