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Autorka se v diplomové práci věnuje ověření faktorů, které mohou mít pozitivní či negativní vliv na 

prožívání odloučení dítěte od rodiny při několikadenním pobytu mimo domov. V teoretické části práce 

se věnuje nejdříve širšímu ukotvení tématu a popisuje významné aspekty emočního, osobnostního a 

sociálního vývoje dítěte, s akcentem na rozmanitost vztahů dítěte školního věku. Zvláštní pozornost je 

věnována objasnění pojmů strach, úzkost, stres, odolnost. Druhá kapitola je již zacílena na téma 

v nejužším centru pozornosti autorky: Odloučení dítěte od rodiny a „homesickness“. Kapitola je 

provázána s praktickou částí práce, autorka zde představuje jednotlivé protektivní a rizikové faktory a 

strategie zvládání stresu a stýskání, které byly popsány v odborné literatuře a s nimiž následně pracuje 

ve výzkumné části práce (zejména Walton, Plummerová).   

Celkově je teoretická část velmi přehledně a ve vztahu k tématu logicky strukturovaná, text má podobu 

zdařilé kompilace primárních a sekundárních pramenů, na které je v textu pravidelně odkazováno, 

nejčastěji se jedná o parafráze, přímé citace jsou spíše ojedinělé.  

Cílem praktické části práce bylo: „ zjistit míru souvislosti mezi vybranými rizikovými faktory a projevy 

stýskání v rámci pobytu dětí mladšího školního věku na škole v přírodě“ (s. 37). Autorka při odpovědích 

na výzkumné otázky pracuje s výsledky 3 administrovaných dotazníků: pro rodiče, děti, učitele. Je 

uvedeno, že otázky dotazníků byly inspirovány výzkumy E. Waltona, bohužel se více nedozvídáme, 

nakolik byly výzkumné nástroje a otázky autorkou práce převzaty a nakolik doplněny nebo adaptovány.  

Autorka opět velmi přehledně představuje cíl práce, výzkumné otázky, transparentně popisuje postup 

při realizaci šetření, následně prezentuje popisné statistiky jednotlivých otázek všech 3 dotazníků. 

Popisné výsledky, které autorka prezentuje (méně již interpretuje), jsou podkladem pro formulaci 

odpovědí na některé výzkumné otázky, ale i  jednotlivě jsou zajímavé, ukazují například vývoj 

pozitivních a negativních pocitů v různých fázích pobytu (dotazník pro děti), jaké jsou preventivní 

(pozitivní/negativní) činnosti pro zvládnutí „homesickness“, jaké předměty si sebou děti pro lepší 

zvládání odloučení berou (dotazník pro rodiče), nebo výskyt negativních projevů dítěte v důsledku 

odloučení (dotazník pro učitele). Vrcholem praktické části je korelační analýza,  který je zaměřena na 

hodnocení souvislosti vybraných faktorů se „homesickness“ u dětí. Výsledky výzkumu dle autorky 

potvrzují předpoklady a poznatky čerpané z odborné literatury a umožnili jí formulovat praktická 



doporučení pro prevenci „homesickness“ u dětí. Domnívám se, že autorka mohla v práci jasně rozlišit, 

jaké poznatky jsou čistě ověřující a jaká zcela nová zjištění přináší – zda a jak poznatky posouvá. 

Součástí výzkumné části práce by mohla být např. také detailnější analýza vybraných dětí (např. 

těch/které si intenzivně stýskaly/nestýskaly) a zamyšlení nad vlivem jednotlivých faktorů v konkrétním 

případě.  

Předkládaná  práce rozsahem, strukturou i obsahem splňuje nároky na diplomovou práci. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: 

1) Do jaké míry byly dotazníky využité v praktické části inspirovány dotazníky jiných autorů, v jaké 

míře a co jste pozměnila, inovovala sama? 
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