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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

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

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Využití výzkumných empirických metod 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky 

Použitelnost výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

I Viz poznámka č. I níže. 
2 Viz poznámka č. 2 níže. 
3 Viz poznámka č. 3 níže. 
4 Viz poznámka č. 3. 
5 Viz poznámka č. 4. 
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Celkové hodnocení práce: 
Prosím autorku, aby se nelekala - využívám tohoto vyjádření k pokračování učení nad 
diplomovou prací. Zejm. z metodologického hlediska je se ještě čemu učit. 
Poznámka Č. 1: Autorka využila dotazníkovou metodu. Způsob využití považuji z formálního 
hlediska za zcela adekvátní práci s dotazníkovou metodou (zejm. z hlediska vazby"cíl
položky dotazníku"). 
V zadání práce byl slíben i rozhovor. Ten využit nebyl. 
Dále autorka využívá analýzu dokumentace. V textu (dva odstavce na s.70) k ní ale není 
podán žádný metodologický rozklad ljaký typ analýzy? budou nějaká kriteria pro analýzu, 
tedy "rozbor"I!1 atd.). V kontextu celé empirické části se pak zdá, že spíše než o analýzu jde 
o "výpis forem EnV" na té či oné škole (aniž by došlo např. ke kvalitativní analýze např. 
skutečný didaktická hodnota projektů Itab. CI není analyzována). 
Poznámka Č. 2: Základní problém práce z hlediska metodologického tkví (dovolím si 
připodotknout, že i přes má upozornění z poloviny roku 2009) v absenci základní formulace 
cíle, resp. konkrétního smyslu celé práce. V kontextu absence formulace celkového cíle 
práce pak vzniká otázka i po smyslu zjištěných výsledků. 
Poznámka Č. 3: Vzájemná vazba teoretické a empirické části je jen velmi obecná. Škoda, že 
se autorka neřídila doporučením týkajícím se zřetelného zvýraznění vztahu mezi těmi 
partiemi teoretické části, které se přímo vázaly na empirickou část. (Teoretickou část by bylo 
možno místy i upravit směrem ke konkrétnosti či většímu zacílení k empirickému šetření. 
Tomu ale zřejmě opět bránila absence základní cílové formulace.) 
Poznámka Č. 4: Myslím, že výsledky empirického šetření v praxi zas "až tak" použitelné 
nejsou. Mapují stav EVVO na několika školách a místy zjišťují fakta předpokládatelná (např. 
převažující forma začlenění EnV = integrace). Jedná se zde však o školní výzkum a to 
podstatné je, aby se autorka zdokonalovala v metodě odborné práce v pedagogice, takže 
tato poznámka není míněna jako výtka. 
Poznámka Č. 5: Pokud jsem dobře četl závěry, pak např. nevidím nikde, že by byla 
zjiš"tována skutečně odborná úroveň realizace EnV. Dotazník není pozorování ... Po 
skutečné kvalitě práce se položky jednak neptaly a jednak ji i těžko mohly zjišťovat. Autorka 
např. neměla ani žádnou kontrolu nad tím, zda odpovědi jsou pravdivé ... Stejně tak nevidím 
"globalistu" pohledu zejm. empirické sondy na EnV. Autorka prostě nezjišťovala konkrétní 
parametry kvality probíhajících procesů, pouze názory respondentů na vybrané věcné otázky 
týkající se forem a podmínek realizace tohoto procesu. Vzniká tedy otázka po adekvátnosti 
závěrů ... 

Text ukazuje, že pro autorku není problém popsat teoreticky či hypoteticky optimální 
parametry implementace EnV. V té věci se - bez diskuse - vyzná. 
Problém je však v metodologii pedagogického zjišťování skutečností. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

... jsou implicite formulovány výše, v poznámkách, takže samostatně nekladu. 
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