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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá využitím přírodních zahrad v mateřských
školách. Obsahuje 101 stran textu a přílohy s uvedením zadávaného dotazníku a vybrané
aktivity citovaných autorů. Celá práce je rešeršního a výzkumného charakteru, bez uvedení
vlastních tvůrčích aktivit.
V teoretické části práce rešeršního charakteru se autorka zabývá v obecné rovině běžnou
zahradou mateřské školy a bezpečnostními pravidly, spojenými s pobytem dětí ve venkovním
prostředí, analyzuje vliv pobytu ve venkovním prostředí na všestranný vývoj osobnosti dítěte
- rozvoj motoriky, kreativity, inteligence a fantazie. V další části práce autorka na základě
analýzy příslušné odborné literatury podrobně zpracovala problematiku přírodní zahrady
v mateřské škole. Dále se autorka zabývá metodickou prací v přírodní zahradě, zkušenostmi
z tvorby přírodních zahrad v České republice i v zahraničí, certifikací přírodních zahrad a
v závěru rešeršní části i financováním proměn zahrady.
Výzkumná část práce je uvedená jasně stanoveným cílem výzkumu a položenými
výzkumnými otázkami. Dále autorka uvádí stručnou metodiku výzkumu a sběru dat,
následuje přehledné vyhodnocení dat dle stanovené metodiky, včetně závěrečného
vyhodnocení výzkumných otázek. S výsledky výzkumu se autorka následně zabývá v diskusi.
Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě:
V úvodu práce nejsou jasně stanovené cíle diplomové práce.
Str. 33-35 - kap. Rostliny v přírodní zahradě – vyskytuje se řada odborných chyb,
včetně botanické nomenklatury (černý bez – správně bez černý, lískové keře – správně
keře lísky obecné), u břečťanu popínavého jsou jedovaté všechny části rostliny, nejen
bobule (správně semena v bobulích). Vzhledem k důležitosti rostlinných druhů
vhodných pro přírodní zahrady považuji tuto kapitolu za zcela nedostatečnou.
Ve výzkumné části u prezentovaných sloupcových grafů chybí pojmenování os.
U výzkumného šetření postrádám hypotézy, včetně jejich vyhodnocení.
V textu práce i v příloze autorka uvádí vybrané aktivity citovaných autorů, v práci
však neprezentuje žádnou vlastní autorskou aktivitu, vhodnou pro přírodní zahrady
mateřských škol spojenou se stromy – hlavním tématem předložené diplomové práce.
Práce je provázaná, logicky strukturovaná, s kultivovaným jazykovým projevem, použitá
literatura je řádně citovaná. Předložená práce je založená v teoretické části na rešerši
citovaných informačních zdrojů, ve výzkumné části na přehledně zpracovaných výsledcích
dotazníkového šetření. Práce je bez uvedení vlastních tvůrčích aktivit.
Předložená magisterská diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ
práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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