Posudek vedoucího na diplomovou práci Ondřeje Buralta:
Návrh naučné stezky Třemšín
Diplomová práce Ondřeje Buralta se věnuje oblíbenému a pro učitelské studium vhodnému
tématu - návrhu naučné stezky. Práce má kvalitní grafickou úpravu a přiměřený rozsah více
než 100 stran.

První polovina práce je rešeršní, zaměřená na obecnou problematiku naučných stezek.
Kapitola 3 - Metodika zpracování -je jednoduše napsaná; mohla být lépe strukturovaná a
konkrétněji vědečtěji napsaná (např. když píše autor o fázi mapování, měl uvést, co

konkrétně bylo mapováno).
Kapitola 4 je věnována myšlence Ekomuzea v Rožmitálu. Autor se touto myšlenkou
inspiroval a nadchl. Znamená to rozšíření původního tématu práce, ale to nemusí být na
závadu, protože ekomuzeum i naučná stezka spolu mohou souviset. Domnívám se však, Že
měla být v diplomové práci důsledně oddělená rešeršní část od části výsledkové věnované
vlastním návrhům autora. Tady se v jedné kapitole objevuje obecná problematika ekomuzea a
hned následuje zcela konkrétní návrh Ekomuzea Rožmitál včetně expozic. Tabulkové
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může totiž platit i pro běžné muzeum - např. vzdělávání, financování z místních zdrojů apod.
(Otázky:
Neblíží se pozici ekomuzea některé naše skanzeny, i když ekomuzeum nemají v názvu ?
Nesmázavalo by přesunutí tradičních sbírek do ekomuzea, jak navrhuje autor na str. 22,
rozdíly mezi ekomuzeem a tradičním muzeem ?
Vodní hamr Dobřív je u Rakovníka nebo u Rokycan ?)

Subkapitola 4.1.2. - Stručný návrh naučné stezky Podzámecký rybník -opět přesahuje

původní záměr diplomové práce. Pokud se jedná o vlastní návrh autora (a to jistě ano, protože
zde nikoho necituje), pak vlastně navrhl naučné stezky dvě.
Teprve po návrhu ekomuzea a naučné stezky Podzámecký rybník nelogicky následuje rešerše

problematiky věnovaná naučným stezkám. Autor se odpovědně snažil využít dostupnou
literaturu, které kromě populámích brožur mnoho není, uvádí i dostupné příklady ze
zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko). K této části mám jen některé drobné připomínky:
Nejednotné citace -např. na str.30 (Drábek 2004 x Bizubová, M., 2004).

Jak rozumět větě „Někdy je naučná stezka uvedena pouze ve fantazii autorů, v terénu však
tuisté nenajdou nic". ?
K tabulkám 2 a 3 -Přehled naučných stezek v Praze a ve Středočeském kraji -by se hodilo
přidat mapu Prahy a Středočeského kraje, protože z tabulky nemusíme vždy poznat, kde se
naučná stezka nachází (např. kdo ví, kde je NS Paraplíčko nebo NS Prof. PhDr. Františka
Drtiny ?).
Autor uvádí řadu typů naučných stezek, přesto bychom našli i další nebo kombinované typy,
např. Stříbmá homická stezka kombinuje historii, techniku a přírodu (geologie,
paleontologie).
Některé celostránkové obrázky (značky NS obr. 27, 28, 29) mohly být uvedeny v příloze.
Na str. 48 chybí citace interpretace Freemana Tildena.

Kapitola 6 je věnovaná kultumě historické charakteristice Rožmitálu pod Třemšínem. V celé
práci mi však chybí výstižná geografická charakteristika regionu, která sice nebude náplní

textu naučné stezky, ale měla by tvořit jakýsi geografický rámec a v diplomové práci by
měla být uvedena. Z ní by potom mohla vycházet volba jednotlivých zastávek naučné stezky.
Kapitola 6 o Rožmitálu tak představuje sice hezké čtení, ale není v něm Žádná geografie.

Kapitola 7 - vlastní návrh a texty tabulí naučné stezky -je psaná se zřejmým upřímným
zájmem a znalostí daného území. Návrh je odpovědně a logicky sestavený, text je dobře
srozumitelný. Celkově nepřesahuje úroveň středoškolské kompilace (ale od textu naučné

stezky nemůžeme očekávat velkou vědu -jak autor sám uvádí, měl by být srozumitelný a
požívat slovní zásobu desetiletého dítěte). V některých případech se však autor sám neřídil
zásadou, kterou uvádí v rešeršní části, a sice Že na tabuli by nemělo být více než 200 slov
textu (např. tabule č. 1,2 i další, kde je mnoho textu). Množství textu by spíše odpovídalo
tištěnému průvodci k naučné stezce, který se také někdy vydává. Některá zastavení mají
v kapitole 7 shodný text, jako je na tabulích v příloze, u jiných je text v kapitole 7 rozsáhlejší

(na tabuli se celý nevešel). Vmetodice měly být tyto shody a neshody vysvětleny a
zdůvodněny.
K části 7 ještě některé drobné připomínky nebo otázky:
Je-li tabule 2 u Rybovy mohyly, potom je zbytečné, aby na ní byla mohyla znovu vyobrazena.
Zastavení 4 je v lese -je tam něco vidět z geologie a geomorfologie (např. skalní výchoz) ?
Tabule č. 7 má opět dlouhý nepřerušovaný text (Gangloff).
Na tabuli č. 9 0bojživelníci jsou uvedeni pouze čolci a mlok, ačkoliv místo pro žáby by se
tam ještě našlo.

Tabule č. 10 - na tabule nedávat citace (Fischer - ústní infomace).
V přílohách je uvedeno 10 konkrétních návrhů tabulí na 10 zastaveních naučné stezky. Tabule

jsou odpovědně zpracované.

Závěrečné hodnocení: diplomová práce Ondřeje Buralta splňuje formální náležitosti, po
obsahové stránce vykazuje jisté nedostatky, které jsou výše uvedeny. Zejména chybí
geografic]ý rámec celé práce. Doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace d o b ř e .
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