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Cílem předložené DP je sledování vlivů na intenzitu pobytu s dětmi venku v rámci 
předškolního vzdělávání a přínosu pobytu venku na rozvoj grafomotorických 
dovedností dětí 

 
Předložená práce má 65 stran. Práce je koncipována podle obvyklých pravidel.  
 

Volba a šíře citované literatury je nadstandartní. Autorka pečlivě provedla rešerši 
k tématu a ve většině případů cituje primární zdroje. Pouze v některých případech 
není přejatý text řádně citován (str. 20-21).  

 
Formální úprava a jazykový projev autorky je bezchybný.  
Některé pasáže neodpovídají názvu kapitol – bylo by vhodné zvolit jiný název 
kapitoly nebo se více držet tématu (např. kapitola 1.2.2 Vztah k přírodě 

v předškolním věku se nezabývá základními východisky této problematiky - místo 
toho uvádí některé metody práce s dětmi a sekundární psychické projevy vztahu 
k přírodě). 

V Grafu 3 není popsána osa X a Y. 
 
Po obsahové stránce je práce zpracována důkladně.  

Je třeba upozornit, že v teoretické části je zavádějícím způsobem spojena lesní 
pedagogika a lesní mateřská škola. V tomto směru si autorka protiřečí, když správně 
uvádí, že „lesní pedagogika chce klasickou školu zábavným způsobem doplňovat“ 

(str. 19) a pak nesprávně navazuje kapitolami s názvem „mateřské školy v zahraničí 
/ v Praze se zaměřením na lesní pedagogiku.“ Lesní mateřské školy v Německu, 
norské MŠ, ani pražské příklady se přitom nezaměřují na lesní pedagogiku, jejich 

jádrem je komplexní výchovně-vzdělávací spektrum cílů a činností. 
 
Celkový dojem: práce je kvalitní.  Otázka poměru času stráveného uvnitř a venku 

byla zodpovězena částečně. Kromě strukturovaného rozhovoru by tuto otázku 
mohla zodpovědět i analýza třídních knih. Vliv pobytu venku na rozvoj grafomotoriky 
dítěte byl identifikován. Samotná výzkumná práce byla odvedena poctivě a s dobrým 

využitím zvolených metod, zejména oceňuji spolupráci s pedagogicko-
psychologickou poradnou. Zvolená metodika evaluace grafomotorických dovedností 
pomocí pracovního listu může být dobrým nástrojem pro porovnání různých 

předškolních zařízení. Cenné jsou také diskuze poukazující na kvalitní reflexi vlastní 
práce. 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
 
 

V Lüneburgu, dne 26.4.2010 
 
Podpis PhDr. Tereza Vošahlíková 


