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Předložená diplomová práce má 94 stran textu a 22 stran příloh.
Práce je předložena tak, aby vyhovovala zavedeným pravidlům.
Kombinuje činnost rešeršní a výzkumnou.
Volba a šíře citované literatury odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou
práci. Autorka zde zpracovala 35 zdrojů tištěných a 4 internetové.
Jazykový projev autorky i formální úprava jsou na velmi dobré úrovni.
Environmentální výchova na úrovni předškolního vzdělávání je danou součástí
současného kurikula, kterým se mateřské školy musí řídit. Kandidátka se, s ohledem
na svou profesi, ve své práci zabývá jeho skutečným naplňováním.
V úvodní části autorka předkládá podrobný rozbor historie Projektového
vyučování, jeho významu, smyslu, pozitiv i negativ.
V další části pak podrobně popisuje projekt, který s dětmi ve své MŠ
realizovala. Na něj potom navázala výzkumnou část své práce, kde si stanovila
hypotézu a prostřednictvím dotazníkového šetření se pokusila ji ověřit.
Výzkum zabývající se dětským strachem je bezesporu zajímavý. Oponent má
trochu problém s autorčiným rozlišením reálného a nereálného strachu. Pokud totiž
výsledek, kdy děti nejčetněji uváděly jako zdroj svého strachu VLKA, předkládá
jako reálný strach, je zjevné, že při dnešní absenci existence vlků v naší přírodě je
tento strach evidentně založen na pohádkových reáliích. Oponent má za to, že u
předškolních dětí je obecně velmi těžké rozlišit, zda jejich strach souvisí skutečně
s reálnými jevy v přírodě nebo jsou zapříčiněny zážitky z pohádek, filmů nebo jejich
fantazie. Obecně je ovšem výzkum zajímavý a přínosný.
Oponent by rád učinil poznámku k úvodu části o environmentální výchově.
Člověk, který se ve své profesi zabývá environmentální výchovou, by měl důsledně
rozlišovat (navzdory zavedené praxi a mediálnímu rozšíření) mezi EKOLOGIÍ a
ENVIRONMENTALISTIKOU, což jsou dvě dosti odlišná odborná odvětví.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.
V Praze 31.12. 2010 Jan Andreska

