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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 98 
Počet stránek příloh: 34 
Počet titulů v seznamu literatury: 49 (tištěné) + 15 (elektronické odkazy) 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádř(~ní (dodržování pravopisné normy, 

13 

stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) L---=-,,:X~~ ___ ~ __ ----1 __ --l 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) X· 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

X 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod X 

Využití výzkumných empirických metod X 
- mohlo být využito více metod 

Využití praktických zkušeností X 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, X 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
- malý výzkumny vzorek 
Naplnění cílů práce X 
- snížené ohodnocení vyplývá z malého vzorku 
Vyváženost teoretické a praktické části X 

Návaznost kapitol a subkapitol X 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost X 
výsledků v pra~i 
- snížené hodnocení vyplývá z malého vzorku 
Vhodnost prezentace závěrů práce X 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Vysvětlete formulaci "přínosem celé diplomové práce je globální pohled na enviromentální 
výchovu a vzdělávání" (str. 93) 

Hodláte (popř. jak) dále s výsledky DP pracovat? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Klady: 
Aktuální téma; dobře koncipovaná práce vycházející z praktických zkušeností a 
odborného zájmu autorky; autorka prokázala dobrou teoretickou i praktickou 
orientaci v tématu; bohatá literatura; dobře koncipovaná empirická část; bez 
formálních nedostatků. Přínos pro praxi: vytvoření možného nástroje pro 
sebeevaluaci školy v dané oblasti. 

Výhrady: 
Vyplývají především z malého vzorku empirického zkoumání. Domnívám se, že mělo 
být vynaloženo větší úsilí pro zvýšení návratnosti dotazníků. 
Je v OP nutnt=! obecná charakteristika metod v dotazníku? 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji Doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace: Výborně. 
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