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Studentka na práci pracovala soustavně, v průběhu práce řádně konzultovala. 

Samostatně pracovala s literaturou a dalšími zdroji.  

Předkládané práce je v rozsahu 53 stran a 13 stran především obrazových příloh. 

Práce je standardtně členěna, obsahuje část rešeršní, výzkumnou, diskusi a závěr. Cituje 

25 pramenů.  

Teoretická část práce je věnována evnironmentální výchově, vhodně připravuje ´podklady 

pro následnou případovou studii.  

Cílem výzkumné části práce bylo provést případovou studii celoživotního díla Evy 

Mrázkové (Zvelebilové) dlouholeté vedoucí oddílů vodní turistiky na Praze 4.  

Autorka provedla řadu osobních rozhovorů, studovala kroniky a zápisníky a také se 

dotazovala pomocí e-mailové korespondence. Pozoruhodné je, že oslovila 10 respondentů 

a dostala 18 odpověd. Je provedena řádná analýza získaných odpovědí. Autorka si pro 

diskusi vybrala několik zajímavých témat, která diskutuje řádně. Závěry jsou skutečně 

shrnutím práce.  

Formální úprava a jazykový projev autorky je kvalitní. Nalezené chyby jsou drobné na 

úrovni překlepů nebo chybějících čárek.  

Ocenit lze, že autorka upozorňuje na skutečnost, že i před začleněním EVVO do 

kurikulárních dokumentů a následně RVP, probíhala její realizace. Možná dokonce mnohem 

efektivnější, než dnes. 

Práce je jistou glorifikací Evy Mrázkové. Autorka ne vždy dokázala být vědecky objektivní, 

protože ke zkoumané osobě má osobní vztah. Nicméně uznávám, že se jedná o případovou 

studii, která popisuje celoživotní dílo dosud ne příliš známé pedagožky.    

Celkový dojem: práce naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Proto práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

V Lysé nad Labem 26. 4. 2015                                         PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 

 


