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Posudek zpracovávaný oponentem práce 

Práce zpracovaná v rozsahu 101 stran včetně 2 příloh. Seznam použité literatury čítá 76 

zdrojů, z nichž je 21 zahraničních. Práce je empirického charakteru. 

 

Téma inovace a využití přírodního prostředí ve vzdělávacím procesu je aktuální a jeho 

potřebnost potvrzuje i narůstající zájem veřejnosti o alternativní přístupy v rámci 

předškolního i školního vzdělávání. Téma LMŠ se věnuje i velký počet vysokoškolských 

kvalifikačních prací (např. na webu thesis.cz je jich uvedeno při zadání přesné fráze 58).  

 

Název diplomové práce koresponduje s jejím obsahem. Určení problému je jasné a specifické. 

Přehled literatury považuji, vzhledem k povaze práce, za dostačující, stejně jako rozsah a 

hloubku teoretické části. Vyzdvihl bych přehled autorky o aktuálních legislativních krocích 

v souvislosti s tématem a také uvedení kapitol věnujících se dosavadním výzkumům a 

studiím, včetně těch zahraničních. Vědecké otázky považuji za nevhodně použité, nejsou 

upřesněny žádnou hypotézou a autorka se k nim již v práci nevrací. Metodu získávání dat 

považuji za vhodnou. Autorka naznačuje techniku zpracování dat, jako provedení segmentace 

a kódování textu, bohužel ukázka či tabulka výsledků chybí (uveden pouze příklad transkripce 

rozhovoru v příloze 2). Rozsah zkoumaných objektů hodnotím jako přiměřený, stejně jako 

interpretaci výsledků a jejich logičnost. Vzhledem k deklarovaným záměrům hodnotím 

diplomovou práci jako úplnou. 

 

Autorka občas opouští odborný jazyk (např. str. 30 „Bylo dost úvah o filosofií, to si nechám 

na závěr mé práce.“). V práci nalézáme malé množství gramatických chyb a překlepů (např. 

str. 85 – „Často slyším rodičů“). Fotografie umístěné v textu nejsou popsané ani očíslované, 

což nekoresponduje se seznamem obrázků a fotografií. Autorka se na fotografie v textu 



neodkazuje, není tedy jasná potřebnost jejich zařazení. Nedostatky v citování literatury jsou 

pouze výjimečně (např. str. 38 dole umístění tečky u Vošáhlíková, 2012). 

 

Autorka předloženou diplomovou prací prokázala celkovou způsobilost k samostatnému 

řešení odborného problému a domnívám se, že splnila všechny náležitosti a požadavky 

kladeny UK FTVS pro obhajobu této práce.  

 

Navrhuji klasifikaci -  velmi dobře, která však může být ovlivněna průběhem obhajoby.  

 

Prosím o zodpovězení následujích otázek: 

1. Jaký je rozdíl mezi metodou analýza dokumentů a rešerší literatury? 

2. Jaký je rozdíl mezi cílem a úkolem práce (viz abstrakt, kap. 4 a závěr)? 

3. V práci postrádám, v rámci nestrannosti, také případné nevýhody LMŠ či argumenty 

kritiků. Prosím o jejich zmínění a diskutování (přechod na základní školu, soustředění se na 

učení ve třídě atd.). 

4.  Jaký je podle Vás největší přínos LMŠ pro osobnost dítěte a za jakých podmínek k němu 

může dojít? 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 6. 9. 2016      Podpis. Frainšic 


