Posudek diplomové práce paní Dagmar Chromkové :
Environmentálni výchova na I. stupni ZS - projekt recyklace
Předložená diplomová práce paní Dagmar Chromkové obsahuje celkem 70 stran textu a
obsáhlou obrazovou přílohu, která podrobně dokumentuje přípravu a realizaci
zpracovávaného projektu. Nutno konstatovat, že autorka diplomové práce přistoupila ke
zpracování diplomové práce velmi samostatně a v rámci přípravy a zpracování diplomové
práce vytvořila zcela nezávislý projekt environmentálni výchovy pro 5. ročník základní školy.
Práce je přehledně rozčleněna, graficky velmi dobře zpracovaná. Jak již jsem výše uvedl,
obrazová příloha a další materiály přispívají к dokreslení zpracovávaného tématu jako celku i
jeho částí. Velmi dobře jsou zde dokumentované dílčí i finální výstupy prací žákovských
skupin. Autorka prokázala schopnost nejen pracovat s odborným textem, ale také využít tento
odborný text pro tvorbu přiměřeného projektu věku žáků. Dále dokázala využít řadu
netradičních metod, které nejsou ve škole, a zejména na I. stupni, běžně používány.
Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí : teoretické a praktické.
V teoretické části se autorka zabývá základní terminologií a jejím používáním ve škole, jsou
zde i citace příslušných zákonů a stanovení cílů EVVO, včetně požadavků na znalosti
pedagogů.
V praktické části se autorka zabývá vlastním projektem týkajícím se recyklace a využitím
tohoto projektu v rámci školního vyučování. V kapitole, lépe řečeno v celku samém se
autorka zabývá jednak recyklovatelnými materiály a jejich významem, probírá použité
metody výuky a také návaznosti na výuku a projekt v praktickém životě.
V závěrečné kapitole, kterou autorka nazvala „Vlastní sebereflexe", kde se vlastně zabývá
srovnáním svých projektů a také dalšími náměty, které lze využít ve výuce. Také zde shrnula
výsledky své diplomové práce.
V celé práci lze sledovat silně motivační prvek, což je zcela správný přístup vyučujícího.
Celkově lze konstatovat, že paní Dagmar Chromková předložila diplomovou práci, která
splňuje všechny nároky kladené na práci diplomovou a doporučuji ji к úspěšné obhajobě.
Dále ještě konstatuji, že autorka se rovněž s touto Draci úspěšně zúčastnila soutěže O cenu
děkana Pedagogické fakulty.
Práci hodnotím jako výbornou.
V Praze, 3. ledna 2006
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