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Název práce:

Ovlivnění krajiny hornickou činností - soubor pracovních listů pro výuku zeměpisu

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

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

6

Celkové hodnocení práce

100

89

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.).

Klady práce:
Hodnotná analýza a srovnání problematiky těžby černého uhlí a ovlivnění krajiny hornickou činností
v učebnicích zeměpisu pro základní a střední školy v ČR a následně pak srovnání s učebnicemi
zeměpisu pro ZŠ a SŠ v Polsku. Oceňuji zpracování vlastního dotazníkového šetření na školách
v regionu ovlivněném těžbou uhlí a zároveň vypracování velmi názorných pracovních listů. Zejména
kladně hodnotím pedagogické i odborné ztvárnění pracovních listů pro terénní výuku, což dokládá
autorčinu dobrou znalost problematiky vlivu těžby uhlí na krajinu i snahu o rozvíjení zájmu o
poznání místního regionu.
Nedostatky v práci:
Upozorňuji na drobné nedostatky ve stylistickém zpracování diplomové práce (např. s. 9 - poslední
věty jsou mírně nepřehledné), s. 11 odst. 2 - věta… Kladné i negativní důsledky… není jasné s čím
souvisí, s. 27 ods. 2 - …věta Těžbě černého uhlí …. nutno upravit. V práci se vyskytuje mnoho chyb

v psaní velkých písmen např. Česká republika - psáno Republika, …karvinský okres psáno Karvinský
,…..s. 51… evropských měst, evropské státy, evropská produkce … psáno s E,
K drobným věcným nedostatkům řadím na s. 11 poslední věta … správně v letošním roce 2011, s. 12
chybí řádné citace s letopočty např. u E. Hofmana, s. 13 ….správně Stráž pod Ralskem, s. 36 - správně
Učebnice pro SŠ s doložkou MEN PL. Na s. 47 by bylo vhodnější zařadit místo obrázku rypadla pro
povrchovou těžbu uhlí jinou techniku. s. 53 - odkaz na www stránky pod obrázkem nebyl funkční,
lépe vložit přímo text.
Otázky k obhajobě:
Co si myslí diplomantka o zařazování podrobnější problematiky k težbě černého uhlí do výuky
v regionech, kde probíhají jiné výrazné aktivity ovlivňující krajinu i život?
Kterou ze současných účebnic zeměpisu pro SŠ považuje diplomantka za nejvhodnější jak obsahově,
tak pedagogicky?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Brně 16.5.2011

………………………………………………………
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
oponent práce

