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Předložená diplomová práce je má 79 stran vlastní práce a několik stran příloh.  

Práce se po krátkém obecném úvodu zaměřuje na využívání nejbližšího venkovního okolí škol – 

školních zahrad. V teoretické části je provedena rešerše z více než 40 titulů, včetně 

zahraničních. V první části je doložena potřeba venkovního vyučování a pozitiva, které přináší. 

V další část je věnována tomu, jak by měla vypadat ideální školní zahrada pro žáky prvního 

stupně a jaké prvky by měla obsahovat; autor je vhodně dělí na prvky s převládající naučnou, 

pracovní a herní funkcí. Následuje výzkumná část, která je komparativní. Autor porovnává 

školní zahrady ze svého okolí (okres Louny, Rakovník, Kladno) se školními zahradami škol 

zapojených do projektu Toulavý autobus o.p.s. Chaloupky, jehož cílem bylo vzdělávání učitelů 

v této oblasti.  Výzkum volně navazuje na výzkum provedený K. Burešovou (2007) a přímo na 

výzkum diplomantky V. Rajčincové (2011). V práci je dobře popsán výzkumný plán. Sběr dat 

byl proveden dotazníkem a rozhovory. Z oslovených 35 škol v okresech Louny, Rakovník a 

Kladno (v práci označené jako „běžné“) se vrátilo 20 správně vyplněných dotazníků.  

Z oslovených 33 škol zapojených do projektu Toulavý autobus (v práci označené jako 

„inovativní“) se vrátilo 13 správně vyplněných dotazníků.  

 

Jazykový projev i formální úprava – bez připomínek. 

 

Nedostatky a výtky: 

 slovo "inovativní" není podle mého názoru použito vhodně. Školy v okresech Louny, 

Rakovník, Kladno také mohou být inovativní, jen se nevěnují školním zahradám. Možná by 

bylo lepší školy dělit na "proškolené" či "zapojené" a "neproškolené" či "nezapojené". 

 Byť autor sám uvádí, že přímo navazuje na diplomovou práci V. Rajčincové, neuvádí ji 

v seznamu literatury. 

 Na ose x grafu 5b na str. 63 je uvedena nesmyslná hodnota (120 %). 

 U grafu 7 je rozhozená grafika – popisek přetekl nad graf. 

 

Celkový dojem: práce je navzdory výše uvedeným připomínkám přínosná. Teoretická část by 

zasloužila publikování jako metodická podpora učitelům. Autor prokázal, že je schopen 

samostatné práce s literaturou a především samostatné výzkumné práce. Zmíněné nedostatky 

neubírají výpovědní hodnotě výsledků práce.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.  

 

V Lysé nad Labem dne 15.5.2013      PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 


