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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná samostatnost  
řešení a připravenost k řešení problematiky  

 
 
Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce:  
 

Samozřejmě nutno poznamenat, že zkoumat toto téma má smysl. SPgŠ připravují učitele, či 
spíše učitelky, v jejichž práci jest výrazný akcent (označitelný v tradiční nomenklatuře jako) 
„výchovný“. Nakolik jsou tedy během studia připravováni/y na jeden ze závažných úkolů, 
jímž je výchova environmentální (navíc průřezové téma v RVP pro SPgŠ) je zkoumání 
hodno. Výsledek autorčina zkoumání je, bohužel, nepřekvapivý (tento výrok není 
hodnocením její práce!). Průřezová témata jsou obecně v pedagogickém vzdělávání 
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opomíjenou „popelkou“, a to i přes to, že obvykle cílí do poměrně „existenciálně“ zásadních 
oblastí lidského života. 
 
Problém mám, zejm. v teoretické části, poněkud s „češtinou“. Opakování slov ve větách, ne 
zcela přesná či ne zcela srozumitelná vyjádření, některé nejednotné přístupy ke stejnému 
typu vyjádření … 
s. 9 ‒ „…TEORETIKÁ ČÁST…“; „Počáteční úplná závislost lovce, který cítil pokoru k přírodě, 

vystřídal pastevec a zemědělec se svou starostlivostí o přírodu.“;  
s. 10 ‒ „Na základě požadavků na zachování udržitelného rozvoje a ochraně životního prostředí 

vzniklo v mateřských, základních a středních školách téma environmentální výchovy.“ 
s. 11 ‒ „Například Činčera přímo mluví o porozumění problematice, postojům, hodnotám či 

dovednostem, souhrnně řečeno kompetencím.“ 
s. 15 ‒ „Franěk dodává …“ a vzápětí: „Doktor Pavel Skála uvádí …“.  
 

Pracné, ale fakticky zbytečně, muselo být i uvádění celých biblio-údajů v odkazových 
poznámkách, kdy je např. ve dvou po sobě následujících poznámkách na stejné straně 
zopakován celý, několikařádkový bibliografický údaj. Bylo však ponecháno na rozhodnutí 
autorky, o jaké citační „vzory“ se bude opírat, takže ji nezahrnuji do hodnocení. 
 

s. 28 ‒ Odstavec: „K tomu, abychom lépe porozuměli koncepci environmentální výchovy a 

její realizaci ve škole, potřebujeme vědět, jak žák v součinnosti s učitelem dosahuje těchto 

cílů a k tomu nám napomůže analýza metod ve vyučování. Cílem výzkumu je odpovědět na 

otázku: „Jaké metody používá učitel k realizaci environmentální výchovy na konkrétní střední 

pedagogické škole?“. “  
Ano, je dobré nespoléhat (jak se ukázalo …) jen na dokumenty či charakteristiky vyučujících 
(i když diplomantka nakonec musela využít i je ‒ viz o tom dále), je dobré „vidět“ 

realizovanou koncepci na vlastní oči. 
 

Na téže straně autorka otevírá téma zmíněné v závorce v předchozí větě. Původní sdělení, 
že EV je integrována do výuky přírodovědy, se v průběhu výzkumu ukázalo jako liché. 
Diplomantka se tedy rázem ocitla v pozici „bez empirického materiálu“. Bylo proto nutno 
operativně rozhodnou, zda bude ještě možné změnit téma nebo zda bude možné sbírat další 
empirický materiál. Druhá cesta se ukázala jako průchozí. Autorka se jí zhostila se ctí. 

 
 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

Že jsou průřezová témata zanedbávána, to je zřejmé. Jak si ale autorka vysvětluje, že envi-
výchova si nestojí dobře, ačkoliv jsou některá její témata součástí i povinného vzdělávání 
„biologického a ekologického“? (viz příslušný RVP, s. 34n.) 

 
Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná klasifikace ‒ předběžně: výborně (až velmi dobře) 
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