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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 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

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, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 
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Vhodnost prezentace závěrů práce lx 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

- Ad s.9: Stálo by za to shrnout podstatné prvky definice GRV. 
- Ad s.1 O: Znamená obsah 3. odstavce, že GRV je zacílená takřka výhradně na kognitivní 
dovednosti a nikoliv na např. na behaviorální? .E ~ Možno o tom promluvit v rozpravě nad 
prací. 
- Ad s. 22: Bílá kniha má ale též svůj oficiální název ... 
- Ad: Kap. 6.1. - Uvítal bych konkrétnější popis způsobů začlenění do předmětů, neboť 
právě kroskurikularita je pro učitele v praxi velmi obtížná. 
- Ad: Kap.7 - Nemám úplně jasno, co má kapitola ve vztahu tématu GRV sdělovat? 
Navíc - nejsem si jist, zda zde přístupy zde popisované jsou skutečně "principy" ... • E ~ 
Možno o tom promluvit v rozpravě nad prací. 
- Ad: Formy - znamená to, že autorka zde již vybírá jen některé z forem nabízených 
didaktikou nebo jde o úplný výčet forem s pokusem o aplikaci do GRV? .E ~ Možno o tom 
promluvit v rozpravě nad prací. 
- Ad: Metody - Proč se v kapitole o metodách objevují "právě" či "jen" tyto? .E ~ Možno o 
tom promluvit v rozpravě nad prací. 
- Ad s.46: Čtenáři by zřejmě usnadnilo čtení, kdyby autorka nejprve definovala, co míní 
"prostřed ím". 
- Celkově se zdá, že počínaje v kap. 6 autorka nevychází z materiálů zabývajících se 
specificky GRV. "Neextrahuje" formy, metody či principy propojení z takových materiálů, ale 
jakoby aplikovala, a navíc jen částečně, jistá obecná schémata obecné didaktiky ... proč tomu 
tak je? .E ~ Možno o tom promluvit v rozpravě nad prací. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka zvolila trefně téma, jemuž je sice u nás věnována pozornost, ale lze říci, že 
poněkud rozptýlená (části tématu či dílčí témata se překrývají s jinými výchovami či 
edukačními systémy, např. s environmentální výchovou atd.). Současně však ponechala 
některé části své práce (viz výše) ne zcela "dotažené" či zpracované (zřejmě?) rychlou 
cestou "malého odporu", z čehož však současně vyplývá i "snížená adekvátnost" 
zpracování. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 
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