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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Autorka zvolila téma školy v přírodě z pohledu učitele, neboť sama má s organizací pobytu v přírodě 

malé zkušeností. S tímto tématem bylo zpracováno mnoho závěrečných prací, ale pouze se zaměřením na 

informace k organizaci pobytu, na program, či volbu pohybových aktivit. Náročností práce učitelů při 

pobytu škol v přírodě, praktickými poznatky a zkušenostmi se doposud nikdo nezabýval. Cíl práce a z něj 

vyplývající problémové otázky je jasný a logický. Práce má teoreticko-výzkumnou strukturu. 

              
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretickou část stručně charakterizuje základní teorie a pojmy k danému tématu. Při shromažďování 

materiálů a při studiu literatury autorka vychází ze základních relevantních literárních zdrojů. Citaci 

používá se stanovenými požadavky.          

    
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka formuluje 4 hypotézy. Které jsou v souladu s vědeckými otázkami a stanovenými cíli výzkumné 

části. 

               
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka vhodně zvolenými metodami, dotazníkovým šetřením a rozhovorem, získala potřebná data, která 

zpracovala přehledně graficky a v tabulkách. 

                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), 

zaměření a úroveň diskuse. 

  Autorka pracovala s dostatečným počtem vzorků, celkem 112 dotazovaných učitelů ze všech krajů 

republiky. Pro podrobnější odpovědi použila metodu rozhovoru u 8 učitelů. 6 učitelů, kteří organizují 

školu v přírodě a 2, kteří se výjezdů neúčastní. Nad výsledky tohoto výzkumu se zamýšlí v diskusi, která 

je kvalitní. Autorka se vyjadřuje podrobně a jasně k jednotlivým úkolům diplomové práce, metodám a 

hypotézám.         
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos 

a využití výsledků. 

Ze shrnutí a závěrů vyplývá, že cíl práce se autorce podařilo naplnit. Závěry jsou formulovány jasně, 

stručně a v souvislosti se stanovenými cíli, vědeckými otázkami a hypotézami.    

            
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem rozsahu 

práce, bibliografické citace apod.). 

Uvedená práce je po stránce obsahové i formální vyvážená, adekvátní je i zvolená metodologie. Práci 

narušují pouze rozdílně zvolené zkratky pro školu v přírodě. Často lze považovat za školní vzdělávací 

plán. Doporučuji sjednotit a zkratku vysvětlit.        

      



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho informovanost 

o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka prokázala znalost dané problematiky, pracovala aktivně, samostatně s přihlédnutím k mým 

připomínkám. Přílohová část tvoří značnou část diplomové práce z důvodu nabídky k prostudování práce 

začínajícím učitelům. Přílohu tvoří potřebné materiály pro realizaci školy v přírodě. 

 

                

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě: Jak dlouho musí trvat škola v přírodě, aby se nejednalo o školní výlet? 
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