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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

     Předložená diplomová práce obsahuje 101 stran a přílohy, které jsou poněkud zmateně 

číslovány římskými číslicemi. Zabývá se exkursemi směřovanými k environmentální výchově 

v regionu Kolína. Cílem práce bylo zjistit názory pedagogů na vhodné exkurzní lokality a 

využívané lokality v regionu. Kvalita příloh je na odpovídající úrovni, přílohy vhodně doplňují 

text. Proporcionalitu teoretické a vlastní práce považuji za vyváženou.     

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

     Text je členěn přehledně a logicky, odděleny jsou vlastní údaje od dat převzatých. Citování 

použité literatury je provedeno obvyklým způsobem. Autorka k sepsání práce využila 31 

literárních pramenů a internetových zdrojů. Práce s jazykem je na velmi dobré úrovni.  

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z  práce, možný praktický 

přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

    Celkový dojem z diplomové práce je příznivý, je zjevné, že autorka  pracovala aktivně a 

samostatně.  Použitý dotazník obsahuje otázky jednoznačné, je přehledný a časově nenáročný. 

Výsledky ukazují, že velká část pedagogů exkurze jako formu výuky environmentální 

výchovy skutečně vykonává. Autorkou navržené exkurze, celkem tři, jsou nepochybně 

poutavým doplněním výuky.   
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1)  Kterou exkurzi pokládá autorka za informačně nejpřínosnější a proč? 

2) Kolika přesně respondentům byl dotazník skutečně předložen: uvádí se “80“. Nicméně, 

zajímavý je totiž i údaj o dotaznících, které se nevrátily, proč vlastně? 

 

 

 

 

 

 



NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Protože předložená diplomová práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, tak ji doporučuji   

komisi k přijetí. Konečná známka se bude odvíjet od celkově zvládnuté obhajoby včetně 

reakcí na položené dotazy. 
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