
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a

Katedra biologie a environmentálních studií

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ  PRÁCE
(Posudek vedoucího práce)

Práci předložil student: Bc.Jitka Hozmanová

Název práce:  Environmentální výchova a obec s rozšířenou působností

vedoucí práce: Ing.Jan Andreska, PhD.

1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

Práce věnovaná environmentálnímu angažmá obce s rozšířenou působností je zpracována 
s nezvyklou důkladností. V pěti hlavních kapitolách autorka zpracovává problematiku 
environmentální výchovy a vzdělávání., přičemž konstatuje integrální podstatu tohoto 
působení. Autorka kreativně pracovala s množstvím pramenů a zdrojů, přičemž docílila 
toho, že práce je skutečně pečlivě vyvážená stran citací zdrojů a jejich vlastní interpretace.
Podstatná je i  snaha včlenit své úsilí do regionálního rámce, což se autorce nepochybně 
daří.

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 
úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.):

Jazykový projev je na vysoké úrovni, grafická úprava rozhodně znamenitá, text
jednoznačně odlišuje kompilovaná data od vlastních názorů a myšlenek. Zařazení údajů je 
mimo jakoukoli pochybnost logické. Formální členění kapitol, jakož i jiné formality jsou 
autorkou respektovány na úrovni spíše nadprůměrné.

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 
praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):

Práce obsahově zřetelně přesahuje práce obvykle předkládané k tomu gradačnímu stupni. Její 
možný praktický přínos spočívá ve využití autorkou připravované koncepce environmentální 
výchovy v regionálním i nadregionálním měřítku. Je totiž nutno mít na paměti, že bez 
entusiasmu zdola přicházeného nelze žádného efektu v ochraně přírody a výchově k ní docílit.

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:

Dotazy:
Jak osobně hodnotí autorka roli nevládních organizací v environmentální výchově?
Jak by autorka organizovala EVVO na úrovni mateřských škol ze svého pohledu optimálně?



5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):

Práci doporučuji k obhajobě  a navrhuji klasifikaci výborně
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