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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

V práci autorka seznamuje s největší nevládní organizací v naší republice, Českým svazem 
ochránců přírody (ČSOP). Zvláštní pozornost je věnována Podblanickému ekocentru ve 
Vlašimi při ZO ČSOP Vlašim, které patří dlouhodobě mezi nejlepší ekocentra u nás. 
Podrobně jsou prezentovány zdejší jednodenní i dlouhodobější pobytové výukové programy 
pro druhý stupeň ZŠ,  střední školy a víceletá gymnázia. Detailně jsou analyzovány čtyři 
vybrané jednodenní výukové programy včetně podrobného dotazníkového šetření, které 
prokázalo úspěšnost, resp. míru efektivity těchto výukových aktivit.           

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

Práce je sepsána přehledně, je vhodně členěna, přílohy vhodně doplňují text. Autorka 
zpracovala maximum údajů z dostupných podkladů.     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Autorka pracovala samostatně, velmi pečlivě a se značným úsilím a nadšením se věnovala 
dané problematice, která ji evidentně zaujala. Výsledkem je obsažná práce s mnoha 
zajímavými originálními výsledky. Vytyčené záměry v úvodu práce autorka bezezbytku 
splnila. Dostatečně podrobná a utříděná fakta z vlastních průzkumů umožnila prověřit 
v úvodu definované hypotézy.  Výsledky této práce budou dobře využitelné jak pro 
pracovníky vlašimského ekocentra, kteří se věnují výukovým programům a budou mít tak 
k dispozici určitou zpětnou vazbu, ale také pro pedagogy, kteří uvažují o návštěvě tohoto 
zařízení. Z metodického hlediska diplomová práce může inspirovat k obdobným průzkumům 
a analýzám aktivit v jiných ekocentrech.     

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ:

Hodlá uchazečka své výsledky publikovat?

Závěr

Protože předložená diplomová práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, tak ji doporučuji   
komisi k přijetí.
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