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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Kateřina Rezlerová   

Autor práce:  Evaluace komplexní geografické exkurze – Vinařická horka s využitím tabletu 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce má přiměřený rozsah a vyváženou strukturu. Grafické výstupy mají relativně dobrou úroveň, 

drobným problémem je např. přetékání textu v záhlaví tab. č. 10 nebo nedodržování rozdílu mezi 

vyjádřením xx % a xx% (v několika tabulkách a grafech – to je ovšem dáno výchozím nastavením 

tabulkového editoru).  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce má jasně stanovené cíle, které jsou naplněny. Práce má geografický charakter, pracovní 

hypotézy jsou teoreticky podloženy.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka vychází z dostatečného teoretického základu, prokázala schopnost práce s odbornou 

literaturou včetně její diskuze a kritického zhodnocení.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Výběr použité metodiky byl dán kontextem provedené analýzy – práce je součástí obsáhlejšího 

výzkumu. Použitá data jsou dostatečně kvalitní a jejich rozsah je pro daný účel vyhovující.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky byly získány na základě regulérních metodických postupů, jsou odpovídajícím způsobem 

prezentovány a interpretovány, jejich analýza je vhodně strukturována.  
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce přináší odpovědi na stanovené výzkumné otázky, závěrečná zjištění jsou v rámci možností 

zasazena do širšího kontextu.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená práce představuje kvalitně zpracovanou a ucelenou studii zaměřenou na evaluaci 

geograficky zaměřeného výukového programu. Autorka prokázala dovednost práce s odbornou 

literaturou, získávání a zpracování dat, jejich interpretace a shrnutí získaných výsledků. Práce splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Která zjištění jsou podle Vašeho názoru přenositelná na obdobné exkurze na jiných lokalitách? 

Která zjištění jsou naopak specifická pro exkurzi na Vinařické horce? 

 

Datum:                    1. září 2015  

Autor posudku:     RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.  
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