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Hodnocená diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu lesních mateřských školek. Autorka 
v teoretické části práce popisuje historii alternativního vzdělávání, různé alternativní pedagogické 
směry a koncept lesních mateřských školek. Dále je v práci charakterizován systém předškolního 
vzdělávání v ČR a analyzovány strategie a koncepce zaměřující se na tuto oblast. Praktická část 
diplomové práce představuje studii proveditelnosti lesní mateřské školky v okrese Strakonice.   

Autorka pracuje s řadou metod sběru a analýzy dat, využívá např. dotazníkové šetření, 
polostrukturované a nestrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování, analýzu aktérů a SWOT 
analýzu. Velmi lze ocenit zejména zúčastněné pozorování (spojené s rozhovory), které probíhalo 
v lesních mateřských školkách v ČR i v zahraničí, což se ukazuje jako velmi přínosné pro výstupy 
diplomové práce. Metody jsou vhodně zvoleny i aplikovány. 

Práce má jasnou přidanou hodnotu, autorka zpracovává aktuální téma, které je dosud velmi málo 
zpracované, navíc studie proveditelnosti přináší konkrétní přínos pro praxi, tj. potenciální založení 
lesní mateřské školky v okrese Strakonice. Určitou slabou stránkou diplomové práce je nedostatečné 
propojení praktické části práce (studie proveditelnosti lesní mateřské školky) a teoretických 
východisek práce. Autorka v teoretické části práce pouze popisuje buď alternativní pedagogické 
směry a koncepty a jejich historický vývoj, nebo se věnuje problematice situace předškolního 
vzdělávání u nás (popis systému předškolního vzdělávání v ČR, strategie a koncepty týkající se 
předškolního vzdělávání). Postrádám ale v teoretické části práce veřejněpolitické teorie či koncepty a 
jejich propojení s praktickou částí práce. S tím souvisí i formulace cílů práce, které jsou velmi 
konkrétní a mají pouze malý přesah do teorie veřejné politiky. 

Text je logicky a dostatečně podrobně strukturován. Po formální stránce je práce velmi pečlivě 
zpracovaná, neobsahuje chyby ani překlepy. Autorka se nedopouští prohřešků ani při práci 
s literaturou a odkazování na zdroje. 

Navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně.  
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