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Diplomová práce Barbory Kaskové má  110  stran,  obsahuje 28 tabulek,19 grafů a 5
příloh, včetně CD s daty. Cílem předložené práce bylo provést dotazníkové šetření, zaměřené
na zjišťování environmentální gramotnosti u Žáků vybrané věkové skupiny.  Environmentální
gramotnost je zde chápána jako souhm znalostí, dovedností, hodnot a postojů jednotlivce ve
vztahu k Životnímu prostředí. Průzkum navazuje na dříve provedené průzkumy v této oblasti
a   přináší   zajímavé   výsledky,   které   mohou   posloužit   jako   podkladový   materiál   pro
zkvalitňování environmentálního vzdělávání ve školách.

Práce  má  logickou  strukturu  a je  rozdělena do  dvou  základních  částí.  V první  části
(označena jako  teoretická  část)  se  autorka  věnuje  vymezení  klíčových  pojmů  a  postavení
environmentální výchovy v naší vzdělávací  soustavě.  Autorka v této  části prokazuje  dobrou
schopnost práce s aktuální dostupnou literaturou a výsledkem je přehledná a ucelená rešerše,
z níž je patrná dostatečná orientace autorky ve zpracovávané problematice.

Druhá část (označena jako praktická část) je věnována tvorbě dotazníku a následnému
vyhodnocení  dotazníkového  šetření.  Za klad vlastního dotazníku považuji důraz na postoje,
hodnoty  a   schopnost  praktické   aplikace  znalostí.   V tom   se   průzkum   liší   od   některých
dřívějších  průzkumů,   které  byly  poněkud  jednostramě  zaměřeny  zejména  na  testování
znalostí.   V kapitole   věnované   vyhodnocení   výsledků   dotazníkového   šetření   prokazuje
autorka schopnost zpracování a vyhodnocení získaných dat, která interpretuje pomocí tabulek
a  grafů.  Za velmi  cemou považuji  vlastní  sebereflexi  autorky  (kap.  č.  8),  která obsahuje  i
doporučení pro případnou další práci s vytvořeným dotazníkem.

Obecně  lze  konstatovat,  že  předem  stanovený  cíl  práce  byl  splněn  a výsledkem je
ucelené a přehledné dílo, které splňuje základní požadavky kladené na diplomovou práci.

K práci mám několik připomínek:

V'   Považuji  za  zavádějící  označovat  nižší  ročníky  gymnázia  za  „nižší  ročníky  SŠ"  (např.
v tabulce č. 3 by bylo vhodnější použít označení „víceletá gymnázia").

v'   V přehledu  literatury postrádám citaci díla Strejčková (1998), které je citováno na s.11.
/   Nesprávnáje citace zákona č.17/1992 Sb. (nikoliv zákon č.17/Sb. z roku 1992).
/   K popisku ke grafu č. 8 byl zřejmě omylem vložen graf č. 9 (kterýje tak zde dvakrát).
V'   V popisku ke grafu č. 7 není vhodně použité slovo „suroviny", neboť větrná energie není

surovinou (v dotazníku je otázka, ke které se tento graf vztahuje, položena správně).
/   V tabulce č.  2 na s.  49 má být v okénku „Ševětín, Jílové u Prahy / Celkem - relativně"

uveden údaj  14,7 % (nikoliv 4,7 %).
/   Pojem „ekologická stopa" na s. 80 mohl být definován poněkud odboměji.
/   Za nedostatek považuji také značný počet pravopisných a zejména stylistických chyb.

I  přes  výše  uvedené  připomínky  považuji  předloženou  práci  za  zdařilou,  a  proto ji
doporučuji k obhajobě.
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