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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Výběr tématu Koncepce výuky environmentální výchovy na střední pedagogické škole považuji za 

důležité, protože má za cíl vést žáky ke komplexnímu pochopení vztahů mezi člověkem a životním 

prostředím a v přípravě budoucích pedagogů integrovat pohled na danou problematiku v současné 

škole.  
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Autorka v teoretické části charakterizuje environmentální výchovu a její postavení v RVP jako 

průřezové téma pro předškolní a mimoškolní pedagogiku. Dále popisuje formy EVVO v třetí kapitole a 

metody EVVO v 6 kapitole.  

Oceňuji systematické zpracování teoretické části práce, použití zdrojů, a přepojení s výzkumnou části 

práce.  

Pro přehlednější čtení by bylo vhodné sloučit kapitoly 3 + 6 a více popsat projektovou metodu, která 

dominuje v praktické části výzkumu. V rámci teoretické části se vyskytují překlepy. 

 

Empirická část práce je věnovaná kvalitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na zjišťování metod, 

které učitel používá k realizaci EVVO na konkrétní SOŠP .  

Výzkumnou skupinou byly 3 školy a prostřednictvím metod obsahové analýzy RVP, deskripci 

vyučovacích hodin, a polostrukturovaných rozhovorů získávala odpovědi na výzkumné otázky týkající 

se cíle výzkumu. Jednotlivé výsledky analyzovala a popsala v dílčích závěrech.  

Oceňuji použití kvalitativní metody výzkumu a jeho zpracování. Samotná interpretace těchto odpovědí 

by si ale zasloužila doporučení v závěru práce. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. V čem vidíte největší potíže s uplatněním EVVO na školách?  
2. Jaké doporučení byste zformulovala pro školy na základě vašeho výzkumu?  

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
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