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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Obsah práce a z něho vyplývající cíle jsou přehledně popsány v úvodu. V podstatě byly splněny.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je obsahuje teoretickou a praktickou část.  
 
Teoretická část začíná obecnými informacemi o Severočeském hnědouhelném revíru, lokalitě, na 
kterou autor upřel svoji pozornost se záměrem na její zařazení do regionální výuky přírodopisu. 
Dalším nosným tématem jsou rekultivace, jejich typy a popisy konkrétních rekultivací na Mostecku. 
Tato část je poměrně podrobná, logicky uspořádaná a zaujímá více jak 1/2 celkového rozsahu 
diplomové práce. Jedinou výtkou je, že autor nepříliš často cituje zdroje, nebo čerpá u dlouhých 
pasáží jen z jednoho zdroje.   
 
V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum znalostí žáků před a po realizované vyučovací 
hodině, která měla žáky seznámit s rekultivacemi aktivními metodami výuky. Samotný popis provedení 
šetření je poněkud zmatený, hypotézy příliš neodpovídají dotazníku, který autor žákům zadával (první 
hypotéza má zjišťovat pochopení problematiky, autor zjišťoval spíše faktografické znalosti žáků a 
druhá hypotéza je uvedeným dotazníkem netestovatelná). Nicméně dotazníkové šetření proběhlo dle 
mého názoru v pořádku a zcela očekávaně bylo potvrzeno, že se znalosti žáků zlepšily. Dotazník by 
ale bylo dobré do práce přiložit v nějaké srozumitelné podobě, za kterou nepovažuji verzi v příloze C. 
Výsledky autor uvádí přehledně graficky, komentáře pod grafy jsou ovšem dosti ledabylé. Diskuse je 
velmi stručná, k problematické formulaci hypotéz jsem se již vyjadřovala, závěry učiněné u druhé 
hypotézy jsou proto dosti problematické. Kapitola Závěr podle mého názoru neplní svoji funkci. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 74 stran textu a 14 stran příloh Text je na slušné odborné i jazykové úrovni, je vhodně 
doplněn obrázky, schématy a tabulkami. Práce obsahuje většinu předepsaných formálních náležitostí. 
Citace internetových zdrojů v textu ani v seznamu literatury není uvedena správně. Tištěné zdroje 
v seznamu literatury také nejsou zcela podle citační normy. Práce obsahuje některé další formální 
nedostatky: tabulky nejsou číslovány a není na ně odkazováno v textu a titulky grafů se zpravidla 
uvádějí pod grafy.    
 
 
 
 
 
 



4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Z celé práce je zřejmé nadšení autora pro zařazení tématu rekultivací do výuky. Základní myšlenka 
provedeného výzkumu je správná, vhodně je zvolena i metoda výzkumu. Celé výzkumné šetření je 
popsáno poněkud chaoticky, o hypotézách a otázkách v dotazníku (spíše didaktickém testu) by se 
dalo dlouze diskutovat. Ocenit lze ale poměrně velký počet zkoumaných žáků.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

 Jaký je rozdíl mezi dotazníkem a didaktickým testem? 

 Jaké typy otázek můžete použít v didaktickém testu? 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 

I přes uvedené výhrady předložená diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ 
prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 28.12.2015                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
                                
 

 

 


