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Realizace výukového programu "Svět jako globální vesnice" v rámci 
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O x Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíl práce: 
Zjistit názory studentů gymnázií na Zlínsku absolvující výukový program "Svět jako 
globální vesnice" na problematiku sociální a ekonomické nerovnosti v možnostech 
naplňovat své základní potřeby a hodnoty ve světě. 
Zhodnotit efektivitu tohoto výukového programu. 
Struktura práce: 
Teoretická část se skládá ze 4 kapitol, které tvoří a objasňují terminologický základ 
vztahující se k praktické části. Největší pozornost věnuje studentka vymezení pojmu, 
cílům a metodám rozvojového vzděláváni. Pracuje s RVP G a zamýšlí se nad 
zaváděním rozvojového vzdělávání do školní praxe. Jako stěžejní vidím 
představení výukového programu "Svět jako globální vesnice" a jeho propojení 
s RVP G. 
Praktická část práce obsahuje popis přípravy výzkumu, formulaci výzkumných 
otázek, cíle a hypotéz (4). Dotazníkové šetření je zpracováno kvantitativně a pro 
čtenáře přehledně do tabulek a obrázkových grafů s interpretací výsledků. 
Výzkumný vzorek čítá 116 respondentů. Přínosem je i spoluautorství studentky na 
výše uvedeném výukovém programu a jeho realizaci, která nebyla jednorázová, ale 
po dobu jednoho a půl roku. Docházelo tedy k precizaci daného projektu. 
Práce s literaturou a citace: 
Jsou na vynikající úrovni.Jako zdroje pro zpracování své práce studentka uvádí 
dostatečné množství odborných pramenů, sekundárni literatury, encyklopedií a 
slovníků, webové stránky elektronických dokumentů, odborných textů a dva tituly 
diplomových praci. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Je velmi dobrá, text je přehledný a obsahuje všechny atributy vědecké práce 
menšich rozměrů. 
Bakalářská práce je uvedena seznamem použitých zkratek, seznamem obrázků a 
tabulek, seznamem 4 příloh a textovými přílohami. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíl teoretické i praktické části byl splněn. Závěr k potvrzení hypotéz je postačujíci. 
Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou s použitelným výstupem. 
Otázky a připomínky vedoucího práce/oponenta: 
Sledujete dále, jakými aktivitami se studenti zabývají a v jakém počtu se dále věnují 
dané problematice? (individuálně, třídně, celoškolně) 
Zformulujte alespoň 1-2 kompetence k učení vztahující se k výukovému programu. 
Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta 
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