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Studentka na práci pracovala soustavně a pečlivě. V průběhu práce pravidelně 
konzultovala, a to nejen s vedoucím práce, ale s celou řadou odborníků (především 

je nutno ocenit její zahraniční stáže). Samostatně pracovala s literaturou a dalšími 
zdroji.  
 

Předkládané práce je rešeršně-výzkumná. Autorka v rešeršní části kompletně 
zpracovala informace týkající se nového fenoménu v předškolním vzdělávání – 
fenoménu lesních mateřských škol.  Výzkumným cílem bylo zjistit postoje odborné 

veřejnosti (učitelky MŠ, pedagogy SŠ, VŠ, pracovníky ČŠI, MŠMT, VUP) a rodičů 
předškolních dětí k tomuto fenoménu. 
 

Předložená práce má 118 stran + 44 stran příloh. Práce je koncipována podle 
obvyklých pravidel.  
 

Volba a šíře citované literatury odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 
práci (více než 80 citací a odkazů na literaturu). Formální úprava a jazykový 
projev autorky je velmi kvalitní. Po obsahové stránce je práce zpracována 

důkladně.  
 
Autorka přináší významné inovace do praxe. Hlavním přínosem této diplomové 

práce je to, že autorka (která pracuje jako ředitelka MŠ Semínko) prosadila –  a od 
září 2010 také realizuje – experimentální ověřování lesních mateřských škol 
v podmínkách ČR (pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy 

Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s.). Dále se věnuje propagaci idejí lesních 
mateřských škol (důraz na pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, zdravé stravování, 
her v přírodě, kontaktu s přírodními materiály, úpravami školních zahrad), např. se 

zapojila grantového projektu Alma mater studiorum, v rámci kterého školí učitelky 
jiných mateřských škol (v tomto projektu jí také vyšla brožurka pro učitelky Jak může 
inspirovat lesní a venkovní pedagogika : Zkušenosti z MŠ Semínko v areálu 

Toulcova dvora. 
 

Celkový dojem: práce bez pochyb naplňuje požadavky kladené na diplomové 

práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
 
 

 
 
 
 

V Praze 30. 12. 2010 PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
 



 
 

 


