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Diplomantka si zvolila téma diplomové práce sama a pro sběr dat k napsání využila prostředí,
ve kterém se ve svém volném čase pohybuje. V teoretické části se zevrubně zmiňuje o mnoha
stránkách ze života loveckých dravců. Kapitolu“ Metodika“ využívá k vysvětlení a popisu
didaktických zásad, které sokolníci praktikují během návštěv škol a ukázek lovu s dravci.
Součástí práce je i prezentace určená školám i žákům. Jde o velmi vhodnou formu nabídky
programu sokolníků navštěvujících školy. Práce obsahuje proporcionálně vyvážený text
kapitol zabývající se obecnou problematikou sokolnictví a didaktikou dané problematiky.
V příloze práce jsou vhodně vytvořeny pracovní listy a prezentace. Obojí vyplývá ze
zkušenosti autorky s návštěvami škol a předváděním loveckých dravců.
Jazykový projev práce a citace literatury jsou na požadované úrovni, formální členění
odborného textu je zachováno i přes to, že výzkum a výsledky práce nelze jasně definovat.
Práce obsahuje 113 stran a vzhledem k logickému členění působí dobrým a uceleným
dojmem. Shromáždění dat zpracovaných v diplomové práci pochází z literatury, vlastních
zkušeností a z řízeného rozhovoru se sokolníkem.
V kapitole „Závěr“ jsou věcně a přehledně shrnuty body, které jsou výsledkem práce.
Pokud autorka najde vhodné cesty propagace do škol, práce může být dobrým vodítkem pro
učitele, kteří se rozhodli se sokolníky spolupracovat. To lze považovat za velkou přednost
práce, totiž, její praktické využití jako příručka. Co lze práci vytknout ? Celkově by se dal
očekávat větší počet zahraničních pramenů v citované literatuře. Také způsob citace
v „Seznamu literatury“ je pro odborné práce v oboru přírodních věd nezvyklý tím, že jsou
křestní jména autorů vypsána celá. Zvyklostí je psát je zkratkami.
Práce jako celek působí velmi dobrým dojmem, proto ji lze doporučit k úspěšnému obhájení.
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