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Předloţená DP v teoretické části přehledně zpracovává historii kurikulárních dokumentů pro předškolní 

vzdělávání a uvádí náměty environmentální činnosti v předškolním vzdělávání zaloţené na čtveřici 

základních ţivlů. (K diskusi je, zda do diplomové práce patří ilustrativní fotografii mlhy, červánků a 

dalších všeobecně známých přírodních jevů.) V empirické části autorka dotazníkovým průzkumem 
zjišťovala odpovědi na v předvýzkumu (nutno ocenit!) prověřené výzkumné otázky. Oslovila 100 

respondentů, zpracovala 88 vyplněných dotazníků. Tyto respondenty rozdělila do 4 skupin podle délky 

praxe. Ţel v těchto skupinách není stejný ani podobný počet respondentů, coţ velmi zkresluje výsledky 
(nepouţila chí kvadrát test, který by zkreslení eliminoval). Proto lze grafická znázornění v DP chápat jen 

jako ilustrační. U grafů velice postrádám summu (tedy vyhodnocení odpovědí od všech respondentů), coţ 

je podle mého názoru natolik zajímavý údaj, ţe by chybět neměl. Data nejsou zpracována statistickými 

metodami (např. není udělán rozptyl ani směrodatná odchylka). 
 

Předloţená DP má 126 stran vlastní práce a 3 strany příloh. Práce je koncipována podle obvyklých 

pravidel. V DP není kapitola diskuse (výsledky jsou částečně diskutovány v textu 3. části v jinak 
nazvaných kapitolách). Literární podklady práce tvoří více neţ 30 česky psaných titulů. Autorka 

necituje cizojazyčné zdroje. 

Formální úprava a jazykový projev autorky je velmi kvalitní. Text je přehledný. Na některých místech 

lze ovšem najít drobné chyby: např. „Ekodomov“ se píše dohromady, ne s mezerou (str. 103) a neznalosti 
pravopisu: české názvy rostlin i ţivočichů se píšou malými písmeny, tj. jaterníky, a ne „Jaterníky a srnec, 

a ne Srnec“ (např. na str. 45 a 48), typografických pravidel či nevhodné personifikace (mateřské školy 

nemohou např. evaluovat ani pochopit/nepochopit nějaký princip (str. 15), to mohou jen učitelky).  
 

Celkový dojem: práce je navzdory výše uvedeným připomínkám KVALITNÍ. Autorka dokázala, ţe je 

schopna samostatné práce s literaturou a ţe je schopná srozumitelného písemného projevu. Velice 
oceňuji především podporu trendu vyučování v přírodě a také citlivost k potřebám dítěte, která z jejího 

textu vyzařuje. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku v rozmezí výborně – velmi dobře. 

  

Dotazy 

1. Návratnost dotazníku je velká, jak se Vám to povedlo? Podle jakého klíče jste vybírala 
respondentky? 

2. Kdo je autorem fotografií? 

3. Podle jakých kritérií jste vybírala druhy vyskytující se na daných biotopech? 

4. Domníváte se, ţe by měla být docházka do MŠ pro všechny předškoláky povinná ze zákona? Jak by 
podle Vás šlo zařídit, aby předškolní děti navštěvovaly dobrovolně, resp. aby je rodiče do MŠ 

dobrovolně posílali? 
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