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Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy Vošahlíkové (aprobační skupina Bi-Zsv) 
Téma: Environmentální výchova "pod střechou" (dále EV) 

Členění práce má obvyklé náležitosti - části: úvodní, teoretická, metodická, praktická; 
na příkladu fungujícího ekokroužku demonstruje aktivity, které realizuje ve vnitřním prostředí 
sdružení "Občanská inspirace", nacházej ící se v Praze 9 na Černém Mostě ll. 

Nosné kapitoly práce se týkají: 
teoretické části - environmentální (význam, historie, cíle a instituce, zajišťující EV 
v ČR). 
Druhý rozsáhlý teoretický oddíl se dotýká problematiky volného času (vymezení pojmu, 
historie, funkce, zásady výchovy, zařízení pro volnočasové aktivity). 
Třetí část se zabývá metodami s dětmi "pod střechou"; podrobně podává informace o 
sdružení Občanská inspirace. 
V části se věnuje činnosti ekokroužku, metodickým listům, klasifikaci metod a práci 
s dětmi. 
Koncové kapitoly zahrnují závěr práce, seznam literatury, četné přílohy a anglické summary. 

Práce má včetně příloh 111 stran, fotodokumentace demonstrující práci dětí, graf 
docházky do kroužku, mapový materiál národní síť středisek EV, ekovýchovný program a 
metodické listy. 

Z práce je zřejmé, že diplomantka přistupovala k řešení velmi seriózně s plným 
využitím četné české citované literatury. Forma vyjadřování je celkem zřetelná, velmi často 
odkazuje text číselnými kódy kapitol a podřazených oddílů. Domnívám se, že by bylo 
užitečnější a použitelnější udělat přímý odkaz na příslušnou stránku. 

Několik poznámek k jednotlivým tématům: 
K historii vzniku environmentální výchovy - ve výčtu mezinárodních aktivit není uveden 
velmi významný summit v Rio de Janeiro (druhá celosvětová konference o životním prostředí 
a rozvoj i), kde ve výsledném dokumetnu Agenda 21, kap. 36 je velmi zdůrazněna potřeba 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s důrazem na učitelskou profesní skupinu. 
Dl:dežitá z hlediska informací je i Aarhuská úmluva a zákon 123/98 Sb. o právu na informace 
o ŽP, zvláště par. J 3 zabývající se též pedagogickou profesní skupinou. V posledním roce byl 
zahájen celosvětový projekt "Dekáda OSN pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj" - její 
aktuálnost je značná a dotýká se současné a budoucí výuky. 

Autorka dobře zpracovává poznámky ke Státnímu programu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty, Akčnímu plánu k témuž a pozornost věnuje i krajským 
koncepcím EVVO. 

Problematika volného času a volnočasových aktivit je zpracována široce i když 
kompilačně, s vysvětlením všech typů nevládních neziskových organizací a jej ich specitik. 

Podrobně pedagogicko-didakticky je řešena část Metody práce s dětmi. By 10 by 
užitečné, kdyby teoretická část byla obohacena o typické příklady z environmentální 
problematiky. 

V charakteristice sdružení Občanská inspirace je snad pro diplomovou práci zbytečné 
dělat tak podrobný rozbor finančního hospodaření za rok. Charakteristika tohoto sdružení je 
nutná, protože v ní autorka realizovala jednoroční projekt práce s dětmi. 

Koncepční práci autorky je cíl, organizace, obsah a funkce ekokroužku v jednoletém 
experimentu. Grafické zpracování harmonogramu je výstižné a dostatečné. 

Pokud by se už jako absolventka chtěla Tereza Vošahlíková dále problematikou 
zabývat, doporučovala bych ověřit program nejméně po dva roky tak, aby stejné děti 
pokračovaly a uveden)! program by se musel ne opakovat, ale dále rozvíjet; zařadit do 
programu i aktivity "pod šir)/m nebem" nejen pod střechou jako nezbytnou formu kontaktu 
dítěte s volnou pr-írodou. 



V budoucnu obohatit informace o EV ze zahraniční literatury, zvláště z časopisů The 
Journal of Environmental Education (USA) a Environmental Education Research (Velká 
Británie). 

V práci je několik drobných formulačních nepřesností a neopravených chyb v textu, 
které nikterak neznehodnotily autorčinu práci. Tabulka 2 (str. 70) uvádí na malém počtu 
probandů nejčastější zpúsob trávení volného času dětí Uen z ekokroužku). Bylo by užitečné 
rozšířit informace a podat stejný dotazník dětem na ZŠ Černý Most II., které žijí ve stejných 
podmínkách, ale s větším počtem dětí a udělat srovnání výsledků. 

Práci považuji za mimořádně obsažnou a využitelnou v pedagogické praxi. Doporučuji 
do Soutěže o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky ŽP. 
Hodnotím výborně. 

RNDr. Eva Lišková,CSc. 
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