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Diplomová práce Barbory Kaskové

TESTOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOSTI U ŽÁKŮ ZŠ A NIŽŠÍCH
RoČNÍKŮ sŠ

P osudek oponenía

Barbora Kasková  se  v předkládané  diplomové  práci  zabývá  zjišt'ováním,  měřením  a

porovnáním tzv.  environmentální  gramotnosti  žáků  8.  tříd  ZŠ  a jim  odpovídajících  ročníků

víceletých  gymnázií  v praze,   Českých  Budějovicích  a  dvou  venkovských  sídlech.   Práce

sestává  z teoretické  a  praktické  části,  dále je  připojen  seznam  literatury  a  pramenů  a  vzor

dotazníku používaného při šetření žáků.

Diplomová práce má logickou strukturu a návaznost jednotlivých částí.  Snad poněkud

neobvyklé je  vymezení  kapitoly  „8.  Závěrečná  diskuse"  (před  kapitolou  „9.  Závěr"),  která

shrnuje  poznatky  získané  anketárním  šetřením,  proto  bych  se  klonila  k vhodnějšímu  názvu

(např.  „Diskuse  výsledků"  apod.).  Úprava textu i grafiky je kvalitní,  nicméně text  obsahuje

značné množství gramatických chyb (v interpunkci a shodě podmětu s přísudkem).

V úvodu autorka uvádí cíle práce a klade si velké množství výzkumných otázek. Právě

jejich značné množství je ovšem na škodu textu, jelikož na mnohé nelze v průběhu výzkumu

uspokojivě   odpovědět.   Navíc   by   výzkumné   otázky   měly   být   přehledně   stanoveny   a

strukturovány na jednom místě úvodní kapitoly, takto se celým,  místy populistickým textem,

volně prolínaj í.

V teoretické části práce autorka vymezuje základní pojmy,  diskutuje odborné termíny

a  pojednává  o  postavení  environmentální  výchovy  v českých  kurikulárních  dokumentech  a

její  společenské úloze.  V této části práce postrádám informaci o dosavadních uskutečněných

šetřeních znalostí,  dovedností a postojů žáků v oblasti environmentální problematiky,  o nichž

autorka referuje až v kapitole „8. Závěrečná diskuse" (např. Kulich, Dobiášová 2003). Taková

informace by  celému výzkumu  měla  naopak předcházet a podávat vysvětlení  pro  důležitost

dalšího výzkumu v dané oblasti.

V analytické části práce vyhodnocuje autorka informace získané při anketárním šetření

mezi   žáky.   Mimo   jiné   také   zpětně   kriticky   hodnotí   adekvátnost   otázek   pokládaných

v dotazníku,  což  považuji  za  doklad  určité  výzkumné  vyspělosti  diplomantky.  0  poznání

méně   kriticky   však   přistupuje   autorka   k interpretaci   mnohých   zjištěných   skutečností.

Proklamace nepodložených závěrů je podstatnou slabinou předkládané diplomové práce. Jako

příklad  vybírám  otázku  č.  16  (s.  116):  „Předtím  než  člověk v krajině začal  hospodařit,  bylo

území  dnešní  České  republiky  pokryto  lesy:  a)  téměř  celé,  b)  asi  tak z poloviny,  c)  asi  tak



z jedné  čtvrtiny."  (Pozn.  přejato  z průzkumu  ekogramotnosti Ministerstva  školství).  Autorka

komentuje  získané  odpovědi  na tuto jedinou  otázku  poněkud  nadsazeně  (s.  96):  „Správnou

tiredsta::vu  o  základních  historických  proměnách  sjňiedoeNropské  krajiny  "Á  .]en  po+oN.ina,

respondentů." Dále na s.  56 uvádí: „Nicméně téměř všichni žáci vědí o tom, že plocha pokrytá

/é7§)/   Z7y/cÍ   iJ m7.77%/os/7.   vév?fšz'  7#z'  c7#e§."   Z   poslední   citované   věty,   ač   nyní   zcela   vytržené

z kontextu,  vychází  moje  otázka,  prosím,  aby  na  ni  diplomantka  odpověděla  při  obhajobě

práce:  Byla v Česku plocha pokrytá lesy  vždy  (tj.  ve všech historických obdobích) větší  než

dnes (v současnosti)?

Přes   výše   zmíněné   nedostatky   se   domnívám,   že   Barbora   Kasková   postupovala

při zpracování    diplomové   práce   svědomitě   a   realizací   rozsáhlého   anketámího    šetření

prokázala dovednost samostatné práce. Diplomovou práci proto ráda doporučím k obhajobě.

V Praze  18.  3. 2008 RNDr.  Silvie Kuldová (v. r.)


