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Předložená bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku naučných stezek v CHKO 

Křivoklátsko a na návrh terénní exkurze po jedné z vybraných stezek. Práce obsahuje 57 stran 

textu a přílohy - tři tematicky zaměřené pracovní listy k exkurzi a správná řešení.  

 

V teoretické části práce autorka charakterizuje CHKO Křivoklátsko z hlediska geografie, 

geologie, klimatických a vodních poměrů, zemědělství, lesnictví, myslivosti, flory a fauny, 

dále autorka uvádí výčet maloplošných chráněných území a stručně se věnuje problémům 

současné CHKO. Samostatná kapitola je věnována Křivoklátsku jako biosférické rezervaci a 

území Natura 2000. Poslední kapitolu rešeršní části práce autorka zaměřila na charakteristiky 

naučných stezek na území HKO Křivoklátsko, doplněné mapami.  

 

Krátká praktická část práce je založena na návrhu terénní exkurze na vybranou naučnou 

stezku s názvem Vegetace a ochrana biotopů Naučné stezky Údolí ticha, cílenou na žáky 2. 

stupně ZŠ. Exkurze je uvedena stručnou úvodní charakteristikou, spojenou s metodikou 

exkurze. Autorka pro trasu exkurze využila trasu stávající naučné stezky, ke které vytvořila tři 

tematicky zaměřené pracovní listy, uvedené v příloze. Pracovní listy lze plnit v průběhu 

exkurze nebo jako reflexi po exkurzi v prostředí školní třídy.  

 

V úvodu stanovené cíle práce byly splněny. Práce obsahuje všechny náležitosti, literatura 

v rešeršní části je řádně citovaná, práce je poměrně přehledně a logicky strukturovaná. 

Pracovní listy k navržené exkurzi lze po drobných úpravách využít ve výuce v daném 

regionu. 

 

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě: 

 Do PL pro žáky není vhodné uvádět informační zdroje k obrázků (patří do seznamu 

citací k PL) 

 České názvy v PL uvádět malými písmeny – uvedeno nejednotně 

 V textu postrádám autorské dokumentační fotografie (je možné doplnit v rámci 

obhajoby) 

 U obhajoby prosím uvést doporučený ročník, ve kterém je vhodné exkurzi realizovat. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě  

 

V Praze, dne 17. května 2018                                                         RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 

 


