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Předložená diplomová práce řeší velmi zajímavé a v kontextu proměn současného kurikula naší 

školy aktuální téma. Řešené téma je v průsečíku témat z oblasti globální výchovy a didaktiky.

Autorka prezentuje dostupné materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání (dále 

GRV), vymezuje základní terminologii, cíle, principy, témata a pojetí GRV a snaží se je analyzovat 

ve vztahu k aktuálním kurikulárním dokumentům pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání. V 

teoretické části autorka systemizovala poznatky z odborné literatury, jež se váží k tématu, 

v praktické části práce následně aplikuje poznatky a zkušenosti v návrhu odborného metodického 

semináře pro pedagogy. Autorka předkládá cíle diplomové práce a v průběhu řešení se je snaží 

naplňovat. Diplomová práce vychází z analýzy odborné literatury a vlastních zkušeností autorky, 

nemá výzkumný charakter.

Diplomová práce je logicky strukturována na teoretickou a praktickou část, obě části spolu 

obsahově korespondují a vzájemně se doplňuji. Autorka pracuje s širším okruhem literatury a 

dalších pramenů a prokázala dobrou schopnost jejich analýzy. Je třeba ocenit snahu autorky 

pracovat s aktuálními prameny a zdroji informací u nás i ze zahraničí.

V praktické části práce oceňuji přesah znalostí a zkušeností s tématy  GRV do oblasti didaktické. 

Autorka transformuje poznatky o GRV v kontextu kurikula SŠ do návrhu a realizace didaktického 

semináře pro učitele SŠ, následně jej také realizuje s budoucími učiteli z HTF UK a částečně 

reflektuje. Reflexe semináře je však velmi stručná a jistě by si zasloužila zevrubnější zpracování.

Celkově je pojetí praktické části diplomové práce velmi podnětné, avšak dosti prakticistně 

zaměřené. Oceňuji inovativnost koncepce návrhu semináře, která však nemusí oslovit každého 

pedagoga a proto by stálo za zvážení navrhnout koncepci semináře v kontextu také tradičních metod 

a forem výuky a případně reflektovat obě pojetí.

Lze ocenit osobní zaujetí autorky tématem její zkušenosti a vhled do řešené problematiky.

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního 

zpracování. Práce je vhodně doplněna přílohami. Jazyk práce je odborný a jasný, pouze místy se 

objevují drobnější pravopisné nepřesnosti.



Otázka k diskusi při obhajobě:

Vysvětlete didaktická východiska konceptu CMIARE a jeho odlišnosti vzhledem 

k transmisivnímu pojetí výuky. Jaké jsou přednosti uvedeného konceptu a jaké meze?

Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji 

k obhajobě a v závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení v rozmezí známek:

   v ý b o r n ě – velmi dobře
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