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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup,
proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):
Předloţená diplomová práce se zabývá shrnutím problematiky ochrany přírody v České
republice a výukou této tématiky na základních a středních školách. Autorka se musela
podrobněji seznámit s minulou i současnou legislativou v rámci České republiky a
s aktuálními tématy. Zpracovala ochranu přírody v kurikulárních dokumentech a analyzovala
texty věnované ochraně přírody ve školních učebnicích. Součástí práce je i provedení
dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Autorka pracovala aktivně a samostatně, postupně
celý text i s přílohami konzultovala s vedoucím práce. Proporce mezi teoretickou částí a
praktickou povaţuji za vyváţenou.
2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu,
grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol,
úroveň shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.).
Jazykový projev a grafická úprava je na dobré úrovni, pouţitý text je citován obvyklým
způsobem, členění textu, uspořádání kapitol je logické a přehledné. Rozsah práce je
vyhovující.
3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, moţný
praktický přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.):
Celkový dojem z diplomové práce je příznivý. Zvolené téma je zajímavé a ve výuce ho lze
povaţovat za velmi potřebné. Proto jeho obšírnější vyhodnocení lze povaţovat za cenné a
dále vyuţitelné.
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI
OBHAJOBĚ:
Otázky budou jistě vzneseny v posudku oponenta.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):
Předloţenou bakalářskou práci povaţuji za vyhovující a obsahující všechny potřebné
náleţitosti a proto ji doporučuji komisi k přijetí. Navrhuji známku výborně.
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