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Cílem práce bylo zpracovat evaluaci programu Orbis Kaktus 2008, určeného pro studenty 
vysokých škol a další dospělé zájemce o metodiku environmentální výchovy. Tohoto cíle se 
autorce podařilo dosáhnout a výsledkem je dobře zpracovaný kvalitativní výzkum.

V teoretické části práce se autorka krátce zabývá problematikou environmentální výchovy a 
metodikou kurzu. Považuji za klad, že se autorka nepustila do dlouhých rozborů 
environmentální výchovy. Z hlediska další interpretace zjištěných dat by ale mohlo být 
vhodné připomenout teoretický kontext klíčových proměnných, ovlivňujících 
proenvironmentální chování, o kterých později autorka referuje v popisu programu kurzu.

Empirická část začíná popisem programu, jeho cílů a zvolených aktivit. K této části nemám 
žádné připomínky. Pokud jde o samotnou metodiku evaluace, je vhodně zvolená. Je jen 
škoda, že autorka nevyužila hodnocení metodických dovedností  účastníků, ke kterým měla 
data od pořadatelů kurzu. 

Údaje z pretestu jsou prezentovány trochu vágně, ale akceptovatelným způsobem. Prezentace 
výsledků je přehledná a zajímavá. Hodnotící tabulky z OKOVů by bylo vhodné všechny 
zařadit do evaluace na úrovni spokojenosti, není logické, že je zde uvedena jen jedna. Mezi 
dílčí připomínky patří také to, že autorka nevhodně zařazuje aktivitu Velký pohár VTP mezi 
„červené programy“, tedy do tématického celku „Pomoc“ – ve skutečnosti šlo o aktivitu 
určenou na formování skupiny.

V závěrečné části autorka interpretuje výsledky svého výzkumu a doporučuje dílčí změny 
v metodice programu.

Literatura je uvedena jednotným způsobem, byť ne zcela odpovídá ISO 690. Citační zásady 
jsou zachovány. Styl práce je adekvátní, gramatické prohřešky práce neobsahuje.

Jako hlavní metodický vedoucí programu považuji práci za velmi přínosnou. Ocenil bych, 
pokud by autorka zkrácenou verzi své práce publikovala v recenzovaném časopise. Práci 
proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Liberci, dne 5.6.2009

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

…………………………..




