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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

88

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Autorka se při řešení neodklonila od vytčených cílů a doporučených postupů.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka při řešení práce postupovala zcela samostatně. Konzultace práce byly přímo úměrné
potřebám i obsahové stránce práce. Velmi kladně oceňuji schopnosti samostatné tvůrčí práce a
přípravu materiálů pro potřeby praktické výuky. Oceňuji také dopředu provedené dotazníkové
šetření orientované na zjištění požadavků vyučujících středních škol. Uvítal bych maximalistický
přístup k příprave tj. součástí práce by mohly být detailnější informace o jednotlivých problémech
(renesance, meliorace, apod.) včetně citace literatury. Je to z důvodu jednodušší přípravy učitelů, kteří
nemusí mít detailní přehled, nebo jsou čerství absolventi.

Otázky k obhajobě:
Jaké procento otázek se dá využít i mimo vytipované území? Mám na mysli použitelnost navržených
okruhů a otázek i v jiných biotopech CHKO Poodří.
Existuje nějaký vzdělávací materiál (na komerční bázi nebo u neziskových organizací) pro území
CHKO Poodří ?

Práci doporučuji k obhajobě.

V Olomouci 18.5. 2011

………………………………………………………
RNDr. Aleš Létal
vedoucí práce

