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Předložená diplomová práce je empirického charakteru využívající kvalitativní přístup k 

výzkumu. Hlavním cílem práce bylo zmapovat lesní mateřské školky (LMŠ) a lesní kluby v 

Libereckém kraji. Konkrétní informace o pedagogické činnosti a fungování LMŠ a lesních 

klubů byly získány pomocí polo-strukturovaných rozhovorů s učitelkami těchto školek a 

klubů. Práce je zpracována na 89 stranách textu, seznam literatury čítá 76 citovaných 

tištěných a elektronických zdrojů, přílohy jsou dvě. 

Diplomantka má velmi kladný vztah k tématu své diplomové práce, neboť sama pracuje jako 

učitelka alternativní mateřské školy a snaží se využívat přírodu ve svých učebních plánech. 

Zvolené téma koresponduje s jejím obsahem. 

Téma diplomové práce je velmi zajímavé a v dnešní přetechnizované době velmi aktuální. 

Příroda, které se dnešní člověk stále více odcizuje, je stále naším nejlepším učitelem. 

Prostředí mateřských školek je ideálním místem, kde je možné využít této skutečnosti a 

vychovávat a vzdělávat předškolní děti co nejvíce v přírodním prostředí. I samotná spontánní 

aktivita dětí venku (na školní zahradě, v parku, v lese) bez organizování pedagogem, je pro 

děti velmi přínosná a v dnešní době se z života dětí vytrácí. Děti tráví většinu svého času ve 

škole, v organizovaných zájmových kroužkách a mezi tím v autě. Velmi málo dětí si dnes 

hraje samo nebo s kamarády venku s klacky, kameny, vaří v louži, leze na stromy, staví 

bunkry v lese, apod. Právě tyto činnosti mohou LMŠ dětem znovu nabídnout. 

Teoretická část práce je dostačující pro zvolený typ práce, k jejímu zpracování bylo použito 

odpovídající množství citované literatury. Literatura a výzkumy vztahující se k problematice 



LMŠ je bohatší v zahraničí než v ČR. Autorce se podařilo zpracovat a kriticky zhodnotit 

značnou část dostupné literatury vztahující se k tématu. 

Praktická část práce má dvě části. První část je přehledem LMŠ školek a lesních klubů v 

Libereckém kraji a ve druhé části autorka provedla kvalitativní rozhovory s pedagogy LMŠ a 

lesních klubů v Libereckém kraji. Semi-strukturovaný rozhovor je jednou z nejnáročnějších 

technik kvalitativního výzkumu. Autorka se ho zhostila velmi dobře a povedlo se jí získat 

cenné informace o fungování LMŠ, o metodách a pomůckách využívaných ve výchovně-

vzdělávacím procesu. 

Autorka pracovala samostatně, spolupracovala s vedoucí práce a reagovala na její pokyny. 

Diplomantka je způsobilá samostatného řešení odborných problémů. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře. 

 

V Praze, dne 31. 8. 2016     Ivana Turčová 


