
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Rizika a prevence stýskání dítěte při odloučení od rodiny na škole v přírodě 

Autorka práce: Zuzana Švarcbachová 

 

Školní výlety jsou důležitou součástí výchovně vzdělávacím procesu. Jak však potvrdí mnoho 

učitelů i rodičů, ne všechny děti případné několikadenní pobyty mimo domov zvládají úspěšně. 

Přestože existují publikace, které uvádí základní doporučení pro přípravu dětí na pobyt mimo 

domov, není jich mnoho. Obecně pak u nás chybí podrobnější údaje, jak o prožívání dětí, tak 

o interakcích rodičů s dětmi, které mohou míru stýskání ovlivnit. Je proto výborné, že autorka 

iniciovala takovéto zaměření práce a nasměrovala pozornost na toto dosud opomíjené téma.  

Práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. V souladu se zaměřením 

svého výzkumného šetření se autorka věnuje problematice osamostatňování dětí mladšího 

školního věku a představuje výzkumy zaměřené na stýskání u dětí a adolescentů. Neopomíná 

se také zabývat konceptem školy v přírodě a specifikací tohoto fenoménu. V závěrečné 

kapitole pak autorka shrnuje doporučení pro rodiče, ale i učitele či trenéry ohledně příprav na 

odloučení a strategií pro zvládání stýskání. Teoretická část je logicky uspořádána a úzce 

napojena na praktickou část. Autorka pracuje s českými i zahraničními publikacemi. Za stěžejní 

pak můžeme považovat přehledovou studii Ch. Thurbera a E. Waltona (2007), která je zdrojem 

řady cenných a u nás dosud nepublikovaných informací. (V tomto ohledu je třeba podotknout, 

že přestože v seznamu literatury cituje autorka studii správně, v odkazech v textu první autor 

chybí a je odkazováno pouze na Waltona – jedná se však o zcela ojedinělou nepřesnost v práci 

s literaturou, kterou jsem zaznamenala). 

A nyní k praktické části práce. Praktickou část tvoří vlastní výzkumné šetření, ve kterém 

sleduje autorka dva hlavní cíle:  

1. získat údaje o podobě vybraných faktorů v rodinách dětí účastnících se výjezdu na 

školu v přírodě a posoudit vztah mezi vybranými faktory a projevy stýskání;  

2. zjistit, jak děti pobyt na škole v přírodě prožívají. 

Ráda bych na tomto místě ocenila výbornou spolupráci s autorkou diplomové práce. 

Design výzkumu pravidelně konzultovala a velmi pečlivě na základě práce s odbornými zdroji 

a doporučeními připravila výzkumné nástroje. Vybrané rizikové faktory mapuje pomocí 

rodičovského dotazníku, míru stýskání pak dotazníkem pro učitele a dotazníkem pro děti.  Za 

zmínku stojí, že spolu oba dotazníky mapující míru stýskání vysoce korelují.   

Metodologii i data autorka prezentuje dostatečně podrobně a přehledně, údaje 

znázorňuje v tabulkách a grafech. V závěru nechybí zhodnocení výzkumných otázek a hypotéz 

ani diskuze s literaturou.  

Výzkumné šetření přineslo řadu zajímavých zjištění, které mají přesah do pedagogické 

i poradenské praxe. Analýza ukázala, že ze všech vybraných faktorů se úzká souvislost mezi 

vyšší mírou stýskání a danou proměnou potvrdila u zkušenosti dítěte s pobytem mimo domov 



a používáním negativních (nedoporučovaných) komunikačních strategií rodičů.  Velmi mě 

zaujal také podrobný popis proměny pocitů dětí během školy v přírodě. 

Celkově práci považuji za velmi zdařilou a kvalitně zpracovanou z hlediska jazykové 

úrovně i formálních náležitostí. Práce splňuje nároky kladené na závěrečné práce. Doporučuji 

ji proto k obhajobě.  
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