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Práce obsahuje vlastní výsledky - ano 
Cíl práce 
Jako základní cíl bakalářské práce si autorka zvolila provedení výzkumu mezi studenty 
několika gymnázií na Zlínsku, kterým zjišťovala přínos výukového programu Svět jako 
globální vesnice, realizovaného organizací ADRA, se kterou autorka dlouhodobě 

spolupracuje.(Výzkum se zabýval zejména změnou v postojích studentů, případně jejich 
větší informovaností o problematice globálních vztahů ve světě. Druhotně hodnotil i 
vhodnost využívaných metod programu a zájmu studentů o jeho případnou návaznost na 
výuku. 
Struktura (členění práce) 
Prá<;e je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozsáhlejší (45 stran 
textil) a tvoří dominantu práce. Zde se autorka velmi fundovaně zabývá objasněním dosud 
poměrně málo rozšířené terminologie (globální vzdělávání, rozvojové vzdělávání, 

environmentální vzdělávání). Objasňuje jejich používání v českých I mezinárodních 
dokumentech i vztahem mezI těmito tématy a školskou reformou i vztahem k nově 

vytvářeným rámcovým vzdělávacím programům pro jednotlivé typy vzdělávání. Nosná je 
zejména kapitola 2, kde se podrobně zabývá cíli výukového programu Svět jako globální 
vesnice, jehož je spoluaut<;lrkou. Zabývá se rovněž jeho vztahem k formálnímu vzdělávání na 
gymnáziích včetně návaznosti na vytváření klíčových kompetencí a tvorbu průřezových 
témat ve školních vzdělávacích programech gymnázií. Vlastní výukový projekt (v příloze) 
má velmi dobrou odbornou i metodickou úroveň. 
V praktické části bakalářské práce formuluje autorka výzkumné otázky a hypotézy a věnuje 
se vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku. Metodologicky je výzkum velmi dobře 
proveden, vzorek respondentů je vyhovující. Dotazník je zpracován formou přehledných 
grafů. Výsledky jsou velmi dobře interpretovány. V příloze je podrobně popsána příprava na 
celý projekt. Poněkud zde však postrádám popis jeho realizace s konkrétní skupinou 
(skupinami) studentů gymnázií ( tj. jak na zadané úkoly reagovali, co se jim dařilo, zda u 
různých skupin byly výraznější rozdíly atd.). 
Literární zdroje a citace 
V práci studentka využila dostatečný počet literárních zdrojů (12 titulů) i další zdroje -
internetové a elektronické dokumenty. Práce s citacemi je na výborné úrovni. 
Formální úroveň práce 
Práce je napsána velmi kvalitně, odborně fundovaně, stylisticky správně, obsahuje přehledně 
zpracované grafy. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení 
Cíle práce hodnotím jako zcela naplněné. Zpracované téma je poměrně nové a společensky 
velmi přínosné. Ze zpracování práce je patrna nejen velmi dobrá znalost problematiky, ale 
zeiména osobní zauietí studentky tématem. 
Otázky a připomínky 
Máte nějaké zkušenosti s návazností programu na další (formální) vzdělávání? 
V kterém věku doporučujete seznamovat děti s problematikou globálních problémů lidstva? 
Návrh hodnocení : výborně 
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