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Posudek zpracovávaný vedoucím práce
Předložená diplomová práce je empirického charakteru, jejíž cílem bylo bylo vytvořit ucelený
přehled o sportovních kurzech pořádaných středními školami v rámci povinné výuky. Zjistit
skutečný náhled studentů na tyto kurzy pomocí rozhovorů a dotazníků se studenty.
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 v Mladé
Boleslavi, 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 přímo od samotných studentů, kteří se kůrzů zúčastnili.
V teoretické části bylo nutné zpracovat teorii týkající se aktivit v přírodě ve výchově a
vzdělávání. Autor rozčlenil teoretickou část do osmi podkapitol, ve kterých se věnuje pojmům
vztahujícím se k aktivitám v přírodě, vývoji aktivit v přírodě ve výchově a vzdělávání u nás a
ve světě, jejich významu ve výchově, aktivitám v přírodě ve vzdělávacím systému ČR,
popisuje kurzy organizované ve středních školách 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 a rozhovory. Výzkumným souborem byli vybraní žáci středních škol v Mladé
Boleslavi. Zvláště cenné jsou informace získané v rozhovorech se studenty, které se jeví jako
velmi validní a mohou být velmi užitečné pro další organizování letních kurzů ve středních
školách v Mladé Boleslavi.
V diskuzi se autor věnuje zhodnocení výsledků výzkumu. Chybí mi zde kvalitnější diskuze s
literaturou, s výzkumy na podobné téma. 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 velmi dobře.
Otázka k diskuzi:
Sportovně- turistické kurzy jsou v práci hodnoceny pouze ze strany studentů. Určitě by byl
zajímavý i druhý pohled ze strany učitelů a pak provést vzájemné srovnání. Setkal jste se
alespoň s některým z učitelů vyučujícím na kurzu? Pokud ano, jaké bylo jeho hodnocení
kurzu?
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