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Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Diplomová práce zpracovává velmi zajímavé a aktuální téma, kterým je příprava budoucích
učitelů v oblasti zážitkově-pedagogického učení. Problematika je zpracována z pohledu
vyučujících, kteří na vybraných vysokých školách napříč Českou republikou metodu
zážitkové pedagogiky vyučují a kteří stáli u začleňování metody do studijních plánů na
jednotlivých vysokých školách.
Diplomantka velmi kvalitně a detailně problematiku analyzuje v teoretických východiscích, na
která velmi zdatně navazuje empirickou částí práce. V té metodou smíšeného výzkumu
nastiňuje současný stav zážitkové pedagogiky v pregraduální přípravě.
Obsahová, věcná i stylistická úroveň práce je na dobré úrovni, drobné nedostatky lze shledat
v gramatických překlepech a chybách ve formátování:
- Překlep v názvu práce.
- Různé typy písem – str. 30 – 4. řádek odzdola, str. 31 konec druhého odstavce.
Práci doporučuji k obhajobě, u které prosím zodpovězení následujících otázek:
1. Jaké nedostatky Vámi napsaná práce má?
2. Čím především je Vaše práce přínosná?
3. Co Vám osobně napsání této práce přineslo?
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