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Posudek školitele diplomové práce Bc. Martiny Teliščakové –  
 
Motivace studentů středních škol ke studiu geologie prostřednictvím korespondenčního semináře 
 
 
V samém začátku posudku musím vyzdvihnout aktivitu a snahu studentky Martiny 

Teliščakové, která byla zhmotněna v předkládané diplomové práci. Tato práce reaguje na 

klesající trend zájmu učitelů a samozřejmě studentů samotných o přírodovědný obor geologie. 

Snaží se tak být možným novým impulsem, který může nastartovat opět zájem o tento obor a 

naopak ukázat, že se jedná o obor dynamický a společensky prestižní.   

S Martinou spolupracuji od roku 2011. Za relativně velmi krátkou dobu dvou let 

dosáhla Martina obrovského pokroku ve všech směrech své odborné i pedagogické práce. Její 

diplomová práce je psána kompaktní formou bez zbytečných těžkopádných formulací a podle 

mého názoru přehledně ukazuje rešerši úhlů pohledů na velmi složitou problematiku, jak 

motivovat studenty ke studiu geologie na středních školách. Martina tak prokazuje velmi 

důležitou schopnost, získat z velkého množství existujících česky i anglicky psaných 

publikací to podstatné a tyto údaje pak v zhuštěné podobě prezentovat a konfrontovat. 

Z obecného hlediska má Martina obrovské předpoklady pro samostatnou vědeckou a 

pedagogickou práci. Během naší spolupráce jsem také viděl neutuchající entuziasmus pro 

pedagogiku i geologii a velmi vysoké pracovní nasazení. Kromě toho má značný všeobecný 

přehled v geologii, což velice oceňuji, jelikož právě odbornost je velkou ctností každého 

pedagoga a umožňuje mu to zásadně zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces ve školním 

prostředí. 

  Čeho si však považuji nejvíce, a co je pro budoucí vědecko-pedagogickou práci 

Martiny nejdůležitější, je její značná invence a kritické myšlení. Martina nepřejímá 

bezmyšlenkovitě názory z okolí, ale snaží se o všem samostatně kriticky přemýšlet. Velmi 

často sama navrhovala možná řešení a pracovní hypotézy, a vždy si naprosto stála za tím, co 

dělá. Proto byla vždy naše vzájemná komunikace bezproblémová a případná diskuse velmi 

konstruktivní. 
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Na závěr tedy mohu konstatovat, že z pohledu školitele nemám co vytknout a bude pro 

mě čest s ní nadále spolupracovat. Nemám sebemenší pochybnost, že Martina využije dále 

svůj talent a entuziasmus a bude pokračovat v započaté obdivuhodné práci. 

 
 
Shrnutí: 
 
Předložená diplomová práce Bc. Martiny Teliščakové, dle mého názoru splňuje jak formální, 
tak i objemové požadavky kladené na PřF UK v daném oboru,  
 

práci proto doporučuji k přijetí s hodnocením výborně. 
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