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f-] Práce je literární reŠerŠí. f Práce obsahuie v|astní r,rysledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em práce by|o zmonitorování současného stavu environmentálního vzdě|ávání a
výchovy v základním vzdě|ávání se zaměřením na regionální úroveň v Libereckém
kraji' Dále pak vytvoření Souboru učebních ú|oh a didaktických her jako součástí
vzdě|ávacího programu v návaznosti na tematický ce|ek,,LeS..ekologického pojetí
výuky přírodopisu.
Struktura (členění) práce:
BP je |ogicky rozč|eněna do kapito|' obsahuje část literární (|egis|ativní východiska
EV a její zač|enění do nově vznikajících kuriku|árních dokumentů). V praktické části
autorka vytvoři|a přík|ady učebních ú|oh prob|émového charakteru a rozpracova|a
návrhy didaktických her' Rozpracovány jsou i pracovní |isty (PL) pro žáky
s autorským řešení. PL obsahují ú|ohy vyŽadující samostatné uvaŽování a předchozí
v|astní zkušenost žákŮ.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?
Autorka v práci sice vyuŽi|a re|evantní literární prameny, které však mohly být
dop|něny a rozšířeny ještě o |iteraturu k naučným stezkám (e o nich zmínka v textu),
prob|émovým ú|ohám, k tvorbě ŠVP pro eko|ogický přírodopis, výsledkům výzkumu
přírorovědné a čtenářské gramotnosti (T|MSS, P|SA). V citováníjednot|ivých
pramenů se objevují drobnější nedostatky.
Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
V prácije sice zařazena kapito|a diskuse, která je spíše shrnutím dosaŽených
výs|edků, neŽ diskusí.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce má ve|mi dobrou grafickou úroveň, avšak objevují se menší nedostatky
v podobě přek|epů, chybějících písmen. Po stránce sty|istické se v práci nacházqí
drobné méně obratné formu|ace.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cí|e práce by|y sp|něny. Autorka pracova|a samostatně a prokáza|a schopnost
formu|ování i ověřování pracovních hypotéz. Výs|edky práce by by|o potřeba více
diskutovat s výs|edky práce jiných autorů zabývajících se problematikou např.
didaktických her nebo ana|ýzou učiva ekologického přírodopisu. Na druhé straně
však by|o prokázáno, Že autorka má dobré předchozí zkušenosti z práce s dětmi a
m|ádeŽí.

otázky a připomínky oponenta:
Zkratka M.R.K.E'V. 1e v textu pouŽívána, a|e není v práci k dispozici přeh|ed
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