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V rešeršní části práce za pomoci 63 literárních zdrojů (včetně zahraničních) hledá autorka odpovědi 

na otázku jaké jsou zahrady mateřských škol a jaké by zahrady měly (v ideálním případě), jak je 

významný pobyt venku v přírodním prostředí pro rozvoj dětské osobnosti i jaká rizika hrozí 

předškolním dětem při pobytu venku. Věnuje se historii školních zahrad na našem území od 

Rakouska-Uherska po současnost. Vytyčuje základní pravidla, jak by měla přírodní zahrada pro 

předškoláky vypadat, i to, jak může pedagog přírodní zahradu využívat. Zpracovává také příklady 

dobré praxe z ČR a odkazuje i na možné zdroje financování proměny školní zahrady na přírodní.  

Ve výzkumné části autorka vhodně volí jasné téma: problematiku možnosti lezení na stromy 

předškolních dětí. Téma následně vhodně zpracovává. Respondentkami byly pedagogičtí pracovníci 

MŠ. Sběr dat proběhl pomocí on-line dotazníku (www.survio.com). Celkem dotazník vyplnilo 302 

respondentů, nejčastěji učitelek mezi 45-55 lety. Získané odpovědi systematicky zpracovala. Do 

výsledků a diskuse vhodně zařadila i odpovědi na otevřené otázky a poznámky učitelek, které 

(očividně) téma velice zaujalo. Výsledky jsou zajímavé. Například je zajímavým výsledkem je rozpor 

mezi vlastní zkušeností učitelek/učitelů MŠ (většina v dětství lezla na stromy) a tím, že dětem v MŠ 

na stromy většina lézt nedovoluje (str. 50 a 61). Dalším zajímavým zjištěním je poměrně malé 

množství úrazů spojené s lezením na stromy (přičemž naprostou většinu úrazů tvořily modřiny a 

odřeniny). Autorka také zpracovává zážitky respondentů spojené se stromy a lezením po stromech, 

které vhodně klasifikuje (str. 63). V diskusi se dozvídáme, že ve Velké Británii se předškolní děti  

častěji zraní při pádu z postele, než při pádu ze stromu. 

Celkový dojem: Práce je kvalitní a bez výhrad splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

Otázky: 

Dovolíte své dceři Emilii lézt po stromech? A co uděláte pro její bezpečnost? 

V Lysé nad Labem 4. 12. 2013                                        PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 
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