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Předložená magisterská diplomové práce je zaměřena na vyhodnocení ekologické výchovy 
Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi v části teoretické, v části praktické na 
vyhodnocení 4 jednodenních výukových programů pro žáky a studenty základních a středních 
škol. Práce zahrnuje 108 stran textu a přílohy, ve kterých jsou uvedeny zadávané dotazníky.

V první teoretické části práce se autorka zaměřila na charakteristiku organizace ČSOP 
z hlediska její činnosti, historie, struktury a členství. Dále svůj pohled zúžila na ekocentra 
ČSOP a následně se již podrobně zabývá Podblanickým excentrem ČSOP ve Vlašimi. 
Pozornost je cílená na vznik a především velmi obsáhlé a různorodé činnosti tohoto 
ekocentra. Hlavní pozornost autorka věnuje ekologickým výukovým programům pro školy 
v ČSOP Vlašim, uvádí jak výukové programy, realizované během působení ekocentra, tak i 
aktuální nabídku výukových programů pro školní rok 2014/15.

Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení ekologické výchovy Podblanického 
ekocentra na 4 vybraných programech. Průběh každého programu je velmi podrobně popsán, 
včetně fotodokumentace. Z popisu programů nevyplývá, zda se autorka práce programy 
lektorovala či se průběhu programů účastnila. Na vybraných školách autorka realizovala 
pedagogický výzkum formou dotazníkového šetření, v jehož rámci zjišťovala vliv 
realizovaných programů na změnu znalostí žáků či studentů. Výsledky šetření autorka pečlivě 
tabulkově a graficky zpracovala a vyhodnotila a následně se jimi zabývá i v diskusi. Výsledky 
šetření mohou poskytnout zpětnou vazbu o hodnocených programech jak autorům programů, 
tak i lektorům a učitelům v praxi.

Autorka magisterské diplomové práce jasně stanovila cíle práce, které byly naplněny. Dále 
stanovila obecné hypotézy pro všechny zkoumané programy, které ověřovala v rámci 
pedagogického výzkumu. Po stránce formální práce obsahuje všechny náležitosti, je dobře 
strukturovaná, tematicky provázaná, použitá literatura je řádně citovaná.

Připomínka a otázky k obhajobě:
 Fotodokumentace k programům – jedná se o foto vlastní?
 Účastnila se autorka sama vedení všech programů nebo jako doprovod lektorů?
 Z čeho autorka vycházela při stanovení % v hypotézách?
 Podle jakých kritérií autorky vybírala 4 výukové programy?

Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 
práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
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