Ondřej Bura]t:

Návrh naučné stezky TŘEMŠÍN
Oponentský posudek diplomní magisterské práce
Diplomní práce má rozsah 114 stran textu s 10 stranami navazujících barevných příloh
a 65 obrázků v textu.
Ci'Iem diplomni' magisterské práce bylo zpracovat naučnou stezku mezi Rožmitálem pod
Třemšínem a vrchem Třemšín a pojmout ji j ako součást připravovaného nového
rožmitálského muzea, které by eventuálně mohlo být koncipováno j ako ekomuzeum.
Vstupní tři kapitolky představující úvod, seznámení s cíli práce a popis metodiky zpracování
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existujících problémů zde v podstatě chybí, stejně jako rozbor literatury a eventuálně i diskuse
s tituly, s nimiž by tato připadala v úvahu. Pravděpodobně to však bylo jen obtížně možné
vzhledem k záměru a povaze zadání tématu magisterské práce. Popisovaná metodika
připomíná spíše středoškolský přístup k tvorbě rozsáhlé seminámí práce.

V úvodu 4. kapitoly diplomant stručně seznamuje s pojmem ekomuzeum. Tato část práce má
pouze základní orientační charakter a lze ji proto akceptovat. Těžiště 4. kapitoly spočívá
v popisu autorovy představy o koncepci a rámcovém obsahu připravovaného muzea
v Rožmitále pod Třemšínem. Nedílnou součástí uvažovaného ekomuzea j sou naučné stezky,
jednu z nich autor zpracoval v textu a v přílohách předložené práce. V částech 4.1.1 a 4.1.2

j sou stručně nastíněny autorovy představy o některých možných expozicích budoucího
ekomuzea s navazující městskou naučnou stezkou Podzámecký rybník. Tyto dvě části práce
jsou velmi zajímavé, obsahují řadu orginálních přístupů ke koncepci a obsahu ekomuzea i
naučných stezek. Škoda, Že mezi čtvrtou a šestou kapitolu, které na sebe obsahově přímo
navazují, byla vsunuta kapitola pátá, nazvaná Naučné stezky, která na stranách 30 až 54
nabízí pouze kompilační přehled o známých skutečnostech týkajících se obecně naučných
stezek. (Tuto kapitolu mohl diplomant eventuálně zařadit jako doplněk do přílohy, nej lépe
však vůbec nezařazovat.) Následující šestá kapitola (str. 55-59) přehledně a vcelku výstižně
seznamuje s kultumě historickým potenciálem města Rožmitál pod Třemšínem. Obsahově j e
kapitola ve své stručnosti přijatelná. Podstatně lépe by vyzněla v provázanosti s kapitolou
čtvrtou včetně eventuálních úvah o koncepci originálně poj atých expozic.
Návrh naučné stezky Třemšín v 7. kapitole (str. 60 až 113) tvoří stěžejní část diplomní práce a

obsahuje návrh trasy naučné stezky s deseti zastaveními. Ke každému zastavení autor
předkládá vybrané základní informace, kterých následně (většinou doslova) využívá při
tvorbě návrhu tabulí naučné stezky uložených v příloze diplomní práce. Návrh trasy j e
promyšlen a svědčí o autorově dobré znalosti studovaného regionu. Texty a obrazové přílohy
jsou povětšinou na velmi dobré úrovni. Pokud se pan Ondřej Buralt rozhodne naučnou stezku
nabídnout městu Rožmitál pod Třemšínem k realizaci, doporučuji obsah tabulí ještě
konzultovat a uvážit výběr odborných poznatků, kterým by měl uživatel stezky dobře

porozumět a orientačně si j e zapamatovat.
Připomínky:

1) Stále mám určité výhrady k obsahu tabulí 4 (výběr poznatků), 6 (pojmy přírodní park,
krajinný ráz) a 8 (původ názvu Třemšín). Nepřijatelně se zde projevil soudobý nešvar -místo

studia odbomě fundované literatury a zdrojů dat čerpat jednoduše z různých webových
stránek.

2) Literatua není vždy citována podle normy. Před uložením magisterské práce do knihovny
požaduji proto úpravu seznamu literatury.

V diplomní práci podle mého názoru chybí byt' stručné pojednání o přístupu či metodice
odbomíka - autora textů a grafiky na tabulích naučné stezky, a to při výběru a transformaci
poznatků pro potřeby veřejnosti a mládeže. V magisterské práci učitelského studia by taková
kapitola měla své místo ajejí obsah by mohl být v práci aplikován. Originalitou svého obsahu
by nesrovnatelně předčila jen fomální kapitolu pátou, která řešené problematice nic neříká.
Tato moje připomínka je však řádově na vyšší úrovni a ta diplomanta oslovuje jen zcela
okrajově.

Závěr
Celkově hodnotím přepracovanou verzi magisterské práce jako vyhovující. Pan Ondřej Buralt
prokázal nejen dobrou znalost mikroregionu Třemšínsko, ale do jisté míry také schopnost
naplnit cíl své práce tvůrčím způsobem, zejména v originálním nástinu expozic eventuálního
budoucího ekomuzea.

Diplomní magisterskou práci d o p o r u č uj i k obhajobě.

Při ohajobě požaduji, aby pan Ondřej Buralt stručně dokumentoval svou znalost pojmů
„přírodní park" a „krajinný ráz" podle zákona 114/1992 Sb. a konkretizoval jejich náplň na
příkladu Třemšínska.

V Praze dne 19. března 2008.

Doc. RNDr. Hana Kůhnlová>!CSc.

