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Posudek zpracovávaný vedoucím práce  

 

Předložená diplomová práce je empirického charakteru, jejíž cílem bylo zmapovat a zjistit 

zkušenost s aktivitami v přírodě a případný zájem o ně u žáků vybraných středních škol na 

Mostecku. Práce je zpracovaná na 77 stranách textu, obsahuje 42 citovaných literárních 

zdrojů a 3 strany příloh.  

Autor navazuje na tématiku své bakalářské práce a využívá zkušeností se zpracováním této 

práce. Vzhledem k tomu, že autor je studentem studijního směru Aktivity v přírodě, 

projevoval o zvolené téma značný zájem. Navíc oblastí zkoumání byly střední školy 

Mostecka, odkud autor pochází. Téma koresponduje s obsahem práce.  

Výsledky studie mohou být zajímavé pro další organizovaní aktivit v přírodě ve středních 

školách, protože přináší informace o zkušenostech žáků s aktivitami v přírodě, a o které 

aktivity mají zájem.  

V teoretické části bylo nutné zpracovat teorii týkající se aktivit v přírodě ve výchově a 

vzdělávání. Autor zpracoval teoretickou část na 17 stranách textu a rozčlenil ji do 5 

podkapitol, ve kterých se věnuje pojmům vztahujícím se k aktivitám v přírodě, vývoji aktivit 

v přírodě ve výchově a vzdělávání, jejich významu pro dnešní mládež, aktivitám v přírodě ve 

vzdělávacím systému ČR a nakonec rozebírá studie, které se zabývaly podobným tématem. 

Pro zpracování této části DP bylo použito dostatečné množství literatury, která je citována 

správně. 

Praktická část obsahuje vyhodnocení výzkumného materiálu získaného dotazníkovým 

šetřením. Výzkumným souborem byli žáci středních škol na Mostecku. Autorovi se podařilo 

získat odpovědi od velkého množství žáků, což je velice pozitivní. Výzkumný soubor tvořilo 

342 žáků, z toho 164 mužů a 178 žen.   

V diskuzi se autor věnuje zhodnocení metodiky výzkumu, zhodnocení výsledků výzkumu a 

na závěr autor porovnává své výsledky s jinými výzkumy. Zde je škoda, že diskuze s 

literaturou, s výzkumy na podobné téma, není kvalitnější, přispělo by to velmi ke zkvalitnění 

celé práce.  

Po jazykové a formální stránce je práce bezproblémová. 

Autor pracoval samostatně, konzultoval své kroky s vedoucí práce a reagoval na její 

připomínky. 

Diplomant je způsobilý samostatného řešení odborných problémů. Práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

 

Otázka k diskuzi: 

Proč si myslíte, že aktivitou, o kterou mají žáci největší zájem, je zrovna paintball? 
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