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Posudek na baka|ářskou práci

škoIitelský posudek zovatele:M
ffi oponentský posudek 10.9.2006
Autor' Karo|ina Hornová
Název práce:
Environmentá|ní výchova jako průřezové téma vzdě|ávacích programů pro ZS
a niŽší stupeň ovmnázia

Eqeere=llerqr"! í rešerŠi. }l Práce obsahuje v|astní výs|edky.
Cile práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
H|avním cí|em práce by|a tvorba rnode|ového příkladu rea|izace průřezového tématu
Environmentá|ní výchova RVP Zv. Částečnymi cíly by|a ana|ýza průřezového
tématu RVP ZV, přeh|ed výchovně vzdě|ávacích programů V Libereckém kraji
a up|atnění regioná|ních prvků ve výuce přírodopisu s eko|ogickým zaměřenim.

Struktura (č|enění) práce:
Práce je č|eněna do 9 kapitol' První čtyři kapito|y jsou věnovány úvodu a teoretickým
východiskům práce. StěŽejní pátá kapito|a Výukový program k ekosystému |es

rozpracovává kvalitativní i kvantitativní hodnocení zvo|ené učebnice, regioná|ní
aspekty |esních ekosystémů v Libereckém kraji a především učební Ú|ohy
a didaktické hry, které jsou v|astní prací autorky' Sestá kapito|a obsahuje ;iskt..si
i závér práce. Sedmá a osmá kapito|a jsou věnovány |iterárním zdrojům a devátá
kapito|a pří|ohám práce.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z literárních zdrojů?
Autorka pouŽi|a 21 tištěných a 13 e|ektronických literárních zdrojů. Tento rozsah
povaŽuji za odpovídající a pouŽité zdroje za re|evantnÍ. PouŽitá |iteratura je v práci
řádně citována.

Jsou získané v|astní výsiedky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Ačko|iv je práce ve|mi zdaři|á, kapito|a Závěrečná diskuse obsahuje
rekapitu|aci cí|ů práce. Často je diskutováno průběžně v předchozím textu

především

rorňátňí úió'áň prácó (obrazová dokumentace, grafika, teii, jázyt<ova uióuáňD'
Text práce i přílohy mají ve|mi dobrou formá|ní Úroveň' Text je velmi čtivý a prakticky
bez přek|epů či chyb'

ďelnění ďIů eráce á ce|kové hodnoceni:
Předk|ádaná práce sp|ňuje jak kritéria k|adená na baka|ářskou práci, tak všechny
v úvodu práce stanovené cí|e' Autorka prokáza|a zna|ost současné prob|ematiky
zák|adního vzdě|ávání, stejně jako didaktiky oboru. Teoretická východiska práce
ivytvořený vzdě|ávací program (včetně návrhu pomůcek) jsou zpracovány velnri
peč|ivě.
Ce|kově je práce dobrým zák|adem pro dip|omovou práci.

otázky a připomínky oponenta:
- Pro dip|omovou prácije třeba |épe popsat pouŽívanou metodiku práce

a výs|edliy diskutovat pouze v kapito|e diskuse'
- Ekologický přírodopis k tomuto způsobu reaIizace průřezového tématu

RVP ZV přímo vybizí, zatímco v k|asickém, systematickém, pojetí bude
reaIizace průřezového tématu pravděpodobně poněkud obtíŽnější' Nechcete
se proto v DP zaměřit spíše na metodickou podporu tohoto typu učebnic?
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Návrh hodnocení
informací)

školite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

velmi dobře
Podpis škoIiteIe/oponenta:

Instrukce pro vypInění:
. ProsÍme oponenty i ško|ite|e o co ne]stručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou souČástí posudku.
. V přÍpadě práce za|oŽené na v|astnÍch výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasÍ|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni,cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku (jako souČást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát biologické sekce'PřF UK (|ng. Jitka Suchá), ViniČná 7, 128 44 Praha2.
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