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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na problematiku regionálně zaměřené 
projektové výuky, s lokalizací na území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Autorka vytvořila 
rozsáhlý soubor materiálů, charakterizující dané území a výukový, didakticky dobře zpracovaný 
projekt, využitelný pro regionálně zaměřenou výuky. Práce obsahuje 254 stran textu a 78  stran příloh. 

V teoretické části práce se autorka věnuje obecně ochraně přírody, kterou uvádí do konkrétních 
souvislostí v kapitole o charakteristice oblasti Milíčovský les a rybníky. Autorka dále zpracovala 
zařazení environmentální výchovy v systému kurikulárních dokumentů - RVP, učebnice a program 
EVVO. Jako východisku pro tvorbu vlastního, regionálně zaměřeného projektu autorka uvádí 
organizační formy výuky s důrazem na aktivní učení a motivace žáků a na terénní výuku.

Praktická část práce je uvedena dotazníkovým šetřením, které je  východiskem pro tvorbu 
výukových projektů. Autorka se zaměřila na zjišťování způsobů realizace environmentální výchovy 
jako průřezového tématu, aplikace do výuky přírodopisu i do ostatních předmětů. Šetření obsahuje 
všechny náležitosti – cíle, hypotézy, výsledky šetření, jejich grafické i textové zpracování a 
zhodnocení hypotéz. Rozsáhlý výukový projekt se zaměřením na přírodu a ekologii Milíčovských 
rybníků a lesa reflektuje na výsledky výzkumného šetření. Autorka podrobně didakticky zpracovala  
tři dílčí části projektu a do přílohové části uvedla matrice pracovních  listů k celému projektu. Kladně 
hodnotím i pečlivé ověření ve výuce, což se pozitivně odrazilo na výsledné verzi celého projektu. 

Cíle magisterské diplomové práce autorka přehledně a jasně formulovala a uvedla i cíle vedlejší. 
Teoretická část práce je návazně a logicky strukturovaná. Velmi rozsáhlá praktická část práce je 
tematicky provázaná. Kladně hodnotím především didaktické i odborné aspekty zpracovávané 
problematiky. Práce obsahuje cizojazyčný abstrakt, literatura je vhodně vybraná i citovaná. Součástí 
rozsáhlého přílohového materiálu jsou především pracovní listy k projektu. Předložená práce je 
založená na vlastních tvůrčích a praktických pedagogických aktivitách. Didaktický přínos spočívá ve 
vytvoření prakticky ověřených výukových materiálů s tématikou regionálně zaměřeného projektu 
s možností implementace do výuky průřezového tématu environmentální výchovy na základních 
školách především v okolí Milíčovských rybníků a lesa.

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě:
 Str. 61-66 u analýzy učebnic chybí celé citace, jsou uvedeny pouze učebnicové řady, celé 

citace jsou až v Literatuře (méně přehledné).
 Příliš velký rozsah textu práce je úkor přehlednosti a orientace v práci.

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto 
ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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