
Posudek školitele na diplomovou práci 
 školitelský posudek 

 

Jméno školitele: Mgr. Radka M. Dvořáková, Ph.D. 

 

Datum: 1. 9. 2019 

 

Autor: bc. Eliška Sokolíková 

 

Název práce: Srovnání environmentálního uvědomění žáků z tradičních a alternativních základních škol 

 

Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 

S nápadem na environmentálně laděné téma přišla Eliška sama, sama si i, na základě prostudované 

literatury, navrhovala výsledný design výzkumu.   

 

Cíle práce: 

Pro výzkumnou část práce byly stanoveny následující cíle: 

• zjistit, jaké okolnosti mohou mít vliv na environmentální uvědomění žáků, 

• pomocí skupinových rozhovorů porovnat environmentální uvědomění žáků 2. stupně z tradičních a 

alternativních škol, 

• zhodnotit přístup vybraných škol k ochraně životního prostředí pomocí předem stanovených kritérií. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: Práce se odkazuje na dostatečné množství relevantních 

informačních zdrojů, z nich větší část tvoří cizojazyčné texty, což hodnotím kladně. Kapitola literatura 

mohla být rozčleněna např. na informační zdroje z webových portálů a odborných článků/monografií, což 

by bylo v jistém ohledu přehlednější, nicméně zvolený přístup určitě není chybou.  

 

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce: 

Eliška na DP pracovala soustavně a systematicky. Oceňuji její samostatnost a zároveň schopnost pokládat 

věcné dotazy, pokud si nebyla s dalším postupem jistá.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Sepisování práce probíhalo bezproblémově, Eliška postupně posílala jednotlivé sepsané části práce a 

průběžně zapracovávala připomínky. S Eliškou se mi celé dva roky jejího Mgr. studia spolupracovalo velmi 

dobře. 

 

Připomínky k odevzdané verzi práce: 

Nemám, vše jsme prodiskutovali v průběhu sepisování. 

 

Otázky k obhajobě: 

Bude téma nebo nějaká jeho část dále zužitkována v rámci plánovaného doktorského studia? 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce měla od počátku jasnou vizi a směřování. Přes všechny těžkosti, které se v průběhu práce vyskytly, 

byly cíle práce uspokojivě naplněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení VÝBORNĚ. 
 

 

Návrh hodnocení školitele (konečnou známku stanoví komise, která přihlíží i ke kvalitě obhajoby): 

  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 

 

 


