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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce:

Sucho jako téma ve výuce zeměpisu

Autor práce:

Mgr. Denisa Navrátilová

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Cíle práce jsou formulovány v úvodu práce a považuji je za relevantní.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Práce vychází z teoretických poznatků jak v oblasti problematiky sucha, tak v oblasti vzdělávání.
Získané informace jsou autorkou diskutovány a kriticky hodnoceny.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Autorka využila obvyklé metody pro daný typ práce, zvolené metody považuji za vhodně zvolené pro
daný účel.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Prezentace a interpretace výsledků je na standardní úrovni.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Získané výsledky jsou vhodným způsobem zasazeny do kontextu dosavadního poznání a předchozích
výzkumů. Považuji je za zajímavé a inspirativní pro případné další výzkumy i pro praxi.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná

Stylistická úroveň:

výborná

Citační úroveň:

výborná

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
K formální stránce práce nemám připomínky.
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3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické
části aj.)
Práci hodnotím jako přínosnou a standardně zpracovanou. Podle mého názoru splňuje všechny
požadavky kladené na diplomové práce učitelského studia geografie.
Studentka dobře spolupracovala se školitelem, projevila značnou míru samostatnosti, zároveň však
naslouchala mým radám, které ve výsledné podobě práce zohlednila.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě
---
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