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Diplomová práce Hany Palmové zptacovávána71 stranách textu a 17 stranách příloh
tematiku regionálního přístupu ve qJuce nazákladní škole. Vybraným regionemje
Kladensko-slánský region a vybraným místním regionem je pak obec Pchery. Pró oba regiony
autorka zpracovalavelmi podrobné charakteristiky vypracované z geografického,
biologického, historického i kulturního hlediska. Vyťvořený text zpracovávártznorodé
informace z mnoha informačních zdrojů do komplexního souboru použitelného učiteli
místního regionu při přípravě vlastní výuky.
V Praktické části své diplomové práce se autorka zaméřilana tvorbu naučných stezek a
navrhla Školní nauČnou stezku se 14 zastávkami. K naučné stezce vytvořila návrhy
jednotliv,ých tabulí a také soubor pracovních listů, her a dalších aktivit, které je možnév rámci
nauČné stezky rcalizovat. Matoucí je mapa stezky, kde jednotlivé zastávkyjsou označeny
PÍsmeny, ale natabulích jsou čísla. V tabulích se také vyskytly drobné chyby, například
,rzeraw".
Zvécného hlediska nemám k teoretické ani praktické části práce vyznamnější nrámitky. obojí
je zpracováno s nadhledem člověka, který má dlouholetou praxi v práci se Žáky ue škole.
Problematičtější je formální stránka práce,kde byly nalezeny tyto nedostatky:

. Chybný zpŮsob citování literárních zdrojů v textu, tištěných i internetoqých.
o velké kapitoly by měly zaěínatna vlastní stránce.
o Formát textu se u někteqých kapitol liší například řádkováním.
o Text celkově pŮsobí neupraveně, jsou patmé problémy s grafickou úpravou textu i

obrázků, některé obrrázky j so u roztažené.
. Popisky obrázků nejsou formálně správně a jsou nejednotné.
o přílohy by měly b;ft číslovtány zvlášť.

Práci Hany Palmové doporuěují k obhajobě a nawhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm
dobře.

Oténka do diskuse: Podle čeho autorka koncipovala formální stránku práce, zdasiněkde
hledala informace, jak by měla diplomová práce vypadat? ,,/ 4
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