
magisterské diplomové práce Terezy "Environmentální výchova 
"pod metody práce 

inspirace" 

t· " t. 

Posudek Vošahlíkové -
střechou" - s dětmi realizované v rámci volnočasového kroužku 

v občanského sdružení Občanská 

Předkládaná magisterská diplomová práce Terezy Vošahlíkové - "Environmentální 
výchova "pod střechou" - metody práce s dětmi realizované v rámci volno časového kroužku 
v občanského sdružení Občanská inspirace", má 111 stran a je členěna standardně do dvou 
základních celků, tj. na teoretickou a praktickou část. Pomineme-li již tradiční úvodní 
kapitoly, tj. abstrakt a úvod, vlastní teoretická část neotřele, jasně a kvalitně definuje nejprve 
dnes značně "zprofanovaný" pojem environmentální výchova, hlavní cíle a úkoly 
enviromentální výchovy v současnosti a jej ich zásady v aspektu volného času. Dále je zde 
věnován značný důraz na vysvětlení již zmíněného pojmu "volný čas" a definování 
jednotlivých aspektů a zásad tohoto fenoménu v propojení na současnou problematiky 

výchovně vzdělávacího procesu u dětí a mládeže v prostoru velkoměsta. Další kapitola tohoto 
celku, tj. Metody práce s dětmi "pod střechou" přináší podrobný přehled a charakteristiku 
jednotlivých metod práce s dětmi a je vlastním teoretickým "backgroundem" pro praktickou 
část této práce. Tato kapitola má kompilační charakter a demonstruje dobrou orientaci autorky 
v dané problematice. Poslední teoretická kapitola stručně představuje historii, orgaruzaci a 
jednotlivé aktivity občanského sdružení "Občanská inspirace", které autorce poskytlo prostor 
pro realizaci praktické části předkládané magisterské diplomové práce. Praktická část je 
členěna do šesti dílčích kapitol, které se zabývají koncepčními a obsahovými aspekty 
ekokroužku, který byl veden autorkou v rámci zmíněného občanského sdružení a prezentují 
konkrétní výsledky ve formě obsahově a stylisticky kvalitních metodických listů. 

Vlastním cílem magisterské diplomové práce bylo otestování teoretických poznatků 
v praxi a jejich realizace v rámci environmetálniho vzdělávaní ve volnočasovém kroužku 
ekologie v Občanské inspiraci a následné vytvoření metodických listů popisující konkrétní 
aktivity a metody práce, které by byly dobře aplikovatelné pro podobné skupiny jedinců nebo 
orgaruzace zabývající se environmentální výchovou "pod střechou". 

Celkově lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl bez výhrad splněn a předkládaná 
práce výrazně svojí kvalitou převyšuje průměr, proto doporučuji magisterskou diplomovou 
práci Terezy Vošahlíkové k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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