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Předkládaná diplomová práce je rešeršně-výzkumná. Má 67 stran + 10 stran příloh. Je 

koncipována podle obvyklých pravidel. Její téma je zajímavé a aktuální. Autorka konzultovala 

nepravidelně, poslední verze neprošla kontrolou vedoucí práce.    

Teoretická část práce je zpracována žel poněkud neuceleně. Místy snad až příliš obšírně 
(např. na str. 13-14 zmiňuje vztah člověka k přírodě na konci doby ledové), místy až příliš 
konkrétně (např. zahrádkářské osady str. 20-22, nebo popis středisek „Fatoria scuola“ a „Caput 
Insulae“). Obé by nevadilo, kdyby mnohá (stejně nosná) témata nebyla vynechána. Autorka 
v práci nevysvětluje, proč některým tématům a oblastem věnovala takovou pozornost a jiná 
vůbec nezmínila. (Například, proč ze všech rozmanitých aktivit člověka v přírodě vybrala právě 
zahrádkářské osady? Proč stejnou pozornost nevěnuje dalším aktivitám člověka v přírodě?). 
Proto se zdá, jakoby autorka použila informace, ke kterým se více méně náhodou dostala, že si 
neutvořila si o problematice ucelenou představu, díky které by vhodně vybrala a zapracovala 
informace klíčové. (Doufám, že tento úsudek při obhajoibě práce vyvrátí.) 
Výzkumná část práce vhodně navazuje na výzkum K. Jechové. Přináší poměrně zajímavá 

data. Při bedlivějším hodnocení se můžeme ptát, proč byly některé otázky položeny, jakou 

vůbec mají souvislost s tématem. (Např. co vypovídá o vztahu člověka k přírodě zjištění, že si 

respondent četl knihu? Knihu lze číst jak doma, tak venku! Obdobně položky „být s kamarády“ 

„být s rodinou“ nevypovídají o tom, v jakém prostředím byl čas stráven, což je na škodu.) Čili i 

když jsou odpovědi zajímavé, souvislost některých z nich s tématem práce je diskutabilní. Dále 

vidím problém v tom, že jsou některé otázky ve sloupcových grafech jsou nevhodně 

kumulovány (např. v grafu 5 je sloupec „hraní PC3 nebo fotbal/PC nebo kamarádi“) nebo 

naopak nepochopitelně rozdělené – copak pobyt „na horách“ není či nemůže být „venku“?  

Autorka získala velké množství dat, která ale nemají dostatečnou vypovídající hodnotu a z nichž 

některé odbočují od vytyčeného tématu. Následně nebylo v jejích silách v této práci data 

náležitě vyhodnotit a komparovat. V práci nalezneme také zajímavá zjištění.  Na str. 47 

autorka zaznamenává prolínání „ochrany přírody“ a „humanitární pomoci“ v žákovském 

uvažování. Na str. 48 autorka zaznamenala, v jakých předmětech se žáci dovídají o přírodě. Žel 

tyto výzkumné objevy nebyly dostatečně diskutovány.  



Volba a šíře citované literatury není komplexní. Opět se zdá, že citovaní autoři byli vybíráni 

spíše náhodně, než systematicky pomocí rešeršního přehledu literatury. Autorka cituje pouze 

práce v českém jazyce. 

Formální úprava je poměrně dobrá, v práci nalezneme spíše typografické, než pravopisné, 

chyby. Práce je na některých místech psána v první, na jiných ve třetí osobě. Na str. 23/67 

přebývá tečka v odkazu: „(Franěk., 2005, s. 35)“. Na str. 26/67 chybí tečka „U většiny dětí 

fyzická zdatnost klesla a podepisuje se to na zdravotním stavu (alergie, nemoci dýchací 

soustavy, poruchy imunity, obezita atd.) Obratnost však...“. Autorka nepoužívá jednotný systém 

odkazů na literaturu – někdy s někdy bez křestního jména. 

Obsah některých kapitol neodpovídá jejich názvu. Například kapitola „Interpretace výsledků“ je 
spíše zamyšlením autorky nad průběhem výzkumu. V kapitole „Diskuse“ nalezneme nejen 
diskusi, ale také výsledky aj. 
 
Celkový dojem: Autorka nenaplnila má očekávání, doufala jsem, že toto zajímavé téma 

zpracuje lépe a s větší erudicí. Na druhou stranu není možné práci upřít základní kvality. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

1. Najděte nějaký odborný článek (v anglickém nebo v jiném cizím jazyce), který se 

tématu věnuje? Připravte si krátkou komparaci svých výsledků s tímto článkem. 

2. Proč se obšírně věnujete právě „zahrádkářským osadám“ (a stejnou pozornost 

nevěnujete skautingu, turistice)? 

3. Proč se na ve výzkumné části neptáte respondentů na čas strávený v „zahrádkářských 

osadách“, když jim věnujete značnou pozornost v části teoretické? Myslíte, že mají 

„zahrádkářské osady“ význam i pro generaci dnešních žáků? 

4. Vysvětlete, proč jste si vybrala právě „Fatoria scuola“ a „Caput Insulae“? 

5. Myslíte si, že mohlo vyšší četnost pobytu venku o jarních a velikonočních prázdninách 

ve vašem vzorku (ve srovnání se vzorkem Jechové) ovlivnit počasí? 

 

V Praze 10. 3. 2012 Kateřina Jančaříková 


