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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce jsou jasně stanoveny, všechny byly splněny. Hypotézy dotazníkového šetření i otázky 
následné diskuse se žáky byly před výzkumem formulovány a následně ověřeny. Výhrady mám 
k formulaci hypotézy č. 1, kdy autorka zjišťuje, jestli žáci tráví víkendy mimo domov, kdy kladná 
odpověď automaticky znamená, že je tráví v přírodě. Tato formulace je nejasná, žáci mohou trávit 
víkendy mimo domov, ale nemusí to být v přírodě.   
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Teoretická část je zejména v úvodních partiích nepříliš srozumitelná (viz např. 2. odstavec shora na 
str. 11). Tato výtka se týká kapitol, kde se autorka snaží o soupis různých filozofických pojetí přírody a 
vztahu člověka k ní. Též není zřejmé, co vlastně autorka popisuje v kapitole 1.3 s nejasným názvem, 
který by měl znít patrně buď „Působení pobytu v přírodě na člověka“ nebo „Působení pobytu člověka 
na přírodu“. Obsahem kapitoly je směs informací, že které čtenář nepozná, jestli autorka považuje 
pobyt člověka v přírodě za potřebný nebo pokládá pobyt člověka v přírodě za jev, který přírodu 
poškozuje. Navíc, pobyt člověka v přírodě nelze redukovat jen na rekreaci. Dále sice autorka zmiňuje 
ještě zahrádkářské osady, ale další formy pobytu člověka v přírodě nejsou brány v potaz. Navazující 
text teoretické části týkající se dítěte a přírody kolem něj, ekocenter, výuky na školních zahradách a 
RVP ZV jsou mnohem lépe pojaty a logicky provázány. Pozor jen na správný název RVP ZV 
(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).  
 
Výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením a následnou hromadnou diskusí. Dotazník je v podstatě 
vhodně sestaven pro danou věkovou skupinu žáků stejně jako otázky pro diskusi. Je pouze na škodu, 
že dotazníky i otázky pro diskusi nebyly stejné pro všechny respondenty. V dotaznících by se také 
nemělo střídat tykání a vykání dětem. Grafické zpracování výsledků je přehledné. Výsledky některých 
otázek dotazníku jsou diskutabilní, např. mi není jasné, jak jste vyhodnocovala odpověď, kdy dítě tráví 
víkend na chatě (je to v přírodě nebo uvnitř objektu?). Graf 7 (str. 45) nezobrazuje časový podíl 
jednotlivých aktivit, takže se z něho nedá usoudit na to, kolik času vlastně dítě stráví v interiéru a kolik 
v exteriéru. V grafu 5 (str. 44) jsou některé stejné odpovědi uvedeny v různých sloupcích, což také 
zkresluje vyhodnocení. Podobné zkoumané aktivity by bylo potřeba sdružit do skupin. Tento problém 
lze předem vyloučit použitím uzavřených otázek v dotazníku. Výsledky následné diskuse se žáky jsou 
velmi zajímavé, ukazují, jakým způsobem žáci vnímají vybrané problémy ve svém okolí.      
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 67 stran textu a 10 stran příloh. Jazykový projev autorky je dobrý, text je přehledně 
členěn. Počet citovaných titulů je dostatečný, citace v textu jsou občas uvedeny nesprávně (viz např. 
str. 10, 18 a další). Vyskytují se zde nepříliš početné pravopisné chyby (velká písmena, latinské názvy 
kurzívou apod.). Předepsané formální členění bylo dodrženo. 



 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkově působí práce poněkud nevyváženým dojmem. Některé kapitoly jsou výborně zpracované, jiné 
méně srozumitelné. Provedené dotazníkové šetření je i vzhledem k věku žáků jednodušší, ale 
postačující. Zpracování výsledků vykazuje některé sporné body. Formální úroveň práce je slušná. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
Jaký je názor autorky na pobyt dětí v přírodě? Kolik času by děti měly denně v přírodě trávit, aby to na 
ně mělo kladný vliv? Jaké aktivity by měly v přírodě provádět? Má pobyt v přírodě na děti i negativní 
dopady? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji dobře. 
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