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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Klimatické extrémy ve výuce zeměpisu   

Autor práce:  Bc. Barbora Nováková 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce a z nich vyplývající výzkumné otázky jsou přiměřené a relevantní.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka vhodně využívá dostupné zdroje literatury vztahující se jak k problematice geografického 

vzdělávání, tak k problematice klimatických extrémů.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Pro zpracování využila diplomantka kombinaci vhodných metod. Pestrá škála použitých metod 

umožnila komplexní přístup ke studiu dané problematiky, což považuji za silnou stránku předložené 

práce.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky jsou přehledně prezentovány a přiměřeně interpretovány.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce přináší odpověď na položené výzkumné otázky a rozšiřuje dosavadní poznání o studované 

problematice.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Srozumitelnost textu místy mírně snižují některá méně obratná vyjádření, celkově je však práce po 

formální stránce na velmi dobré úrovni.  
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Předložená diplomová práce představuje komplexně pojatou výzkumnou sondu, která přináší nové a 

zajímavé výsledky. Tyto výsledky rozšiřují dosavadní poznání a jsou využitelné i pro vzdělávací praxi.  

Předložená práce splňuje základní požadavky kladené na diplomové práce studentů učitelství 

geografie na PřF UK.  

Jako školitel oceňuji dobrou a konstruktivní spolupráci s diplomantkou. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Letošní léto opět přineslo extrémní sucho. Navrhněte, jak tuto skutečnost smysluplně využít 

v hodinách zeměpisu.  

 

Datum: 1. 9. 2018  

Autor posudku: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.  

 

Podpis: 


