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Předložená bakalářská práce si klade tři základní okruhy cílů, ze kterých vyplývá i logické 
členění práce do třech částí (rešeršní část – kap. 2 a 3, výzkumná část – kap. 4 a část věnovaná 
aplikaci  do vzdělávání – kap. 5).  Cíle jsou přehledně stanoveny v přiloženém zadání  práce,  ve 
vlastní  práci  (kap.  1.  1.)  jsou  uvedeny  pouze  částečně  a  autorka  se  zde  věnuje  spíše  jejich 
zdůvodnění.  Celkově  však  lze  konstatovat,  že  stanovení  cílů  práce  bylo  dobře  promyšlené  a 
předložená práce tyto cíle naplňuje.

Obsáhlá rešeršní  část  je  vypracována velmi pečlivě,  s  využitím nadstandardního objemu 
domácí i zahraniční odborné literatury. Tuto část považuji za mimořádně zdařilou. Zdařilá je také 
část analytická, ve které autorka předkládá výsledky vlastního výzkumu (její vlastní přínos spočívá 
ve zpracování dat). Určitou slabinou této části práce je formální stránka (zejména značné množství 
pravopisných chyb – viz dále). 

Určité rezervy spatřuji v části, která je věnována aplikaci tématu do školního vzdělávání. 
Zásadní problém vidím v nevhodně zvoleném postupu při stanovování výchovně-vzdělávacích cílů 
a stanovení očekávaných výstupů resp. klíčových kompetencí. Z autorčina tvrzení na s. 61 (3. odst.) 
nabývám dojmu, že autorka nejdříve vymyslela zadání úloh v pracovních listech a teprve následně 
stanovila výchovně-vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Postup by však měl být zcela opačný – 
tvorba úkolů by měla následovat po pečlivém stanovení cílů a očekávaných výstupů, ze kterých by 
měly  úlohy  vycházet.  Z  nevhodně  stanoveného  postupu  pak  vyplývá  nedostatečné  využití 
potenciálu dané problematiky pro geografické vzdělávání resp. environmentální výchovu. Za do 
jisté míry překonanou lze považovat také použitou původní verzi Bloomovy taxonomie cílů, neboť 
aktuálním potřebám moderního vyučování vyhovuje spíše její revidovaná verze. Na s. 62 zmiňuje 
autorka vazbu na mediální výchovu – je škoda, že tento aspekt nezohledňuje v navržených úkolech, 
protože daná problematika k tomu doslova vybízí. Chtěl bych autorku požádat, aby si návrh možné 
aplikace této problematiky do mediální výchovy připravila alespoň k obhajobě.  

Po  formální  stránce  lze  konstatovat,  že  práce  splňuje  základní  požadavky  kladené  na 
bakalářské práce. Svými rozsahem (91 stran, včetně příloh) značně převyšuje doporučený rozsah. Je 
psána srozumitelně a čtivě. Použité zdroje jsou většinou řádně citovány, pouze u prací z periodik, 
jejichž ročníky se nekryjí s kalendářním rokem autorka zbytečně používá lomené vročení – např. 
Koubek (2008/2009) na s. 28 nebo Šíma (2008/2009) na s. 30. Na hranici únosnosti je množství 
pravopisných chyb a stylisticky neobratných vyjádření (s. 21: „tyto pozorování vlků“, s. 39: „ročně 
je na silnici usmrceno milióny zvířat“, s. 51: „vyplívá“, s. s. 60: „... komunikacemi nebo sídli“ aj.  
Množství překlepů je únosné, za vysvětlení (a případnou opravu) by stály logické chyby na s. 33 
(„délka migračních koridorů by měla být v řádu desítek metrů“ - spíše desítek kilometrů??) a na s. 
51 („nejchladnější měsíc –3 °C až 18 °C“ - chybí zde desetinná čárka??). 

I  přes  výše  uvedené  nedostatky  však  předloženou  bakalářskou  práci  doporučuji  k 
obhajobě. 
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