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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Cíle práce jsou přehledně stanoveny v úvodu, všechny byly splněny.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Práce je velice rozsáhlá. Úvodní partie o obecné charakteristice ochrany přírody považuji za 
nadbytečné. Popis lokality je velice podrobný, až rozvláčný. Text je někdy nevhodně členěn do malých 
podkapitol (viz např. str. 31) a díky tomu zde vznikají mezery, které mají za následek enormní 
stránkový rozsah práce (např. str. 33). Oceňuji ovšem množství informací, které autorka z různých 
zdrojů shromáždila. Vše doplnila bohatou fotodokumentací. Je také dobře, že autorka zasadila celou 
problematiku do kontextu současných vzdělávacích dokumentů, ale text na str. 54 -  60 by měl být 
pojat cíleně a obsahovat skutečně důležité údaje pro další práci autorky. Navíc je obecným 
informacím o RVP věnován ještě další text na str. 101 – 109.  I analýza učebnic je nepřehledná. 
Kapitola věnující se organizačním formám výuky používá jediný literární zdroj (Altmann 1975), bylo by 
potřeba uvést i jiné, novější zdroje a zaměřit se především na projektovou výuku, protože to je hlavní 
náplní práce. 

Dotazníkové šetření má správně popsanou metodiku. Některé otázky považuji za nadbytečné a 
vzhledem k počtu respondentů nemají žádnou vypovídající hodnotu (otázka č. 1, 2, 3, 4, 7, 15a), zde 
je opět potřeba dotazník cíleně zaměřit a neobtěžovat učitele s otázkami, které potom při tvorbě 
vlastních projektů neuplatníme. Domnívám se, že autorka nemusela formulovat ani hypotézy, protože 
se vlastně jedná o průzkum několika učitelů z 5 škol. Kladně ale hodnotím záměr nejprve zjistit 
potřeby učitelů a potom na ně reagovat tvorbou učebních materiálů.

Vytvořené projekty mají jednotnou strukturu a jsou promyšleně sestavené. Obsahují všechny potřebné 
informace, aby mohly být učiteli realizovány v praxi. Pracovní listy jsou pečlivě navrženy s množstvím 
obrazového materiálu. Všechny projekty byly ověřeny v praxi, ověřování bylo autorkou zhodnoceno.   

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.):

Práce obsahuje 254 stran textu a 78 stran příloh. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni. 
Literatura je poměrně početná a je vhodně vybrána. Jako nadbytečné vidím použití různých druhů a 
velikostí písma a množství mezer, kterými se autorka snažila přehledně strukturovat text, ale které ve 
výsledku vedly ke značnému navýšení počtu stran práce.



4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Teoretická část ukazuje na to, že autorka má problémy vybrat z prostudované literatury podstatné 
informace a vyjádřit se jasnou, stručnou a přehlednou formou. Na druhou stranu oceňuji množství 
použitých pramenů, pečlivé vyhledávání vhodných obrázků, mapek, schémat a využití vlastních 
fotografií. Tato výtka se týká i provedeného dotazníkového šetření, které bylo pojato příliš široce. 
Vytvořené projekty hodnotím velmi kladně a jsou dobře využitelné ve výuce.    

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a vzhledem k vysoké 
kvalitě vytvořených projektů ji hodnotím výborně.
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