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Rešeršní část práce je strukturovaná logicky, ale spíše než vlastní text autorky obsahuje doslovné 

citace autorů poskládané k sobě. To přináší četná zkreslení, především tehdy, když autorka 

bezmyšlenkovitě převzala informace o času a používá okopírovaná slova „v současné době“ z prací 

staršího data vydání a nebo, když uvádí výčet Středisek environmentální výchovy ze zdroje Máchal, 

2000, který je 16 let starý, a neaktualizovala jej o nově vzniklá střediska, která jsou ovšem přehledně 

uvedena např. na webových stránkách Pavučiny. V této části práce vytýkám autorce také skutečnost, 

že kapitola 2.3 Otto Schmeil není ničím jiným než mírně upraveným překladem hesla z Wikipedie (k 

dobru autorky je třeba podotknout, že zdroj cituje). 

V rešeršní části práce nalezneme dále přehled výzkumů publikovaných na téma vztahu k 

přírodě. I když bývá zvykem nastudované práce spíše zakomponovat do vlastního textu, než z nich 

udělat podkapitoly (z tohoto úhlu pohledu jsou podkapitoly spíše poznámkami ze studia literatury), je 

třeba ocenit, že je autorka vyhledala a studovala. Při jejich čtení mne zarazila jistá nejednostnost, 

např. pokud je citován výzkum diplomantů, někde je zmíněn vedoucí diplomové práce a jinde ne (viz 

str. 24 a 26), nebo skutečnost, že obvykle je jedna podkapitola věnovaná jednomu výzkumu, ale na 

str. 25 jsou v podkapitole nazvané P. Juhasová: Vztah předškolních dětí k živočichům náhle další dvě 

studie, jejichž autorem není Juhasová. Velký problém je to, že zcela jistě jsou některé citované 

výzkumy nedostatečně důvěryhodné, především DP Prokopiusové, z níž cituje autorka závěry, které 

byly v posudcích a při obhajobě této práce zpochybněny, konkrétně položka “mimo domov“ nerovná 

se „v přírodě“, což mohla autorka odhalit jistě i sama. V práci je špatně uveden editora publikace Děti, 

aby byly a žily (tím byla byla E. Strejčková a ne J. Krajhanzl, jak je uvedeno na str. 17; tým řešitelů  

byl širší, než je na téže straně uvedeno). A některá uvedená fakta nejsou pravdivá (VUR není nový 

trend, pojem environmentální výchova nezavedl J. Činčera aj.). 

Výzkumná část práce obsahuje statistické zpracování odpovědí 405 respondentů ze tří českých ZŠ 

a jednoho víceletého pražského gymnázia. Na sběru dat se podíleli přátelé autorky. Otázkou je, zda 

zachovali jednotnou metodiku sběru dat. Statistické zpracování dat je asi nejhodnotnější částí práce 

(ovšem není jasné, nakolik se na něm autorka podílela a nakolik ho dělala autorkou zmíněná ing. A. 

Hybšová). 

Práce obsahuje kapitoly Diskuse a Závěr. Diskuse je provedena jako opakování výsledků 

s drobným komentářem. Jistě by bylo možné z dat vytěžit více, např. v komparaci s dalšími výzkumy, 

které zjišťovaly stejné zážitky. Nemyslím si, že závěry práce lze hodnotit tak, že se jednoznačně 

potvrdila hypotéza „vztah k přírodě se vyvíjí pozitivním směrem“. (Ostatně hypotéza měla být 

formulována jinak, např. „Počet žákovských zážitků bude u většiny položek v roce 2015 vyšší“. Věci 

tak složité  jako „vztah“ nelze hodnotit ověřením či zamítnutím hypotézy). Autorka měla jistě 

uvažovat, že 150 žáků studovaných O. Schmeilem bylo (jestli jsem to pochopila správně) dětmi z 



městské oblasti, možná chudiny – sociálně vyloučené kategorie a že jejich zkušenosti nelze brát jako 

prototyp zkušeností všech žáků tehdejší doby a hlavně, že není nejšikovnější jejich zkušenosti 

srovnávat se zkušenostmi dětí městských i vesnických jak provedla autorka. 

Výtky k práci:  

- Práce se zdroji není podle mých představ. Autorka by měla při psaní rešeršní části práce 

psát vlastní text. Rešeršní část je poskládána z citací (a to ještě jen omezeného množství 

zdrojů) jako skládačka, uvítala bych více vlastní invence. Problém vidím např. na str. 5, kde 

je citován vlastně pouze jediný zdoj Krajhanzl, 2009 nebo na str. 10., na které je takřka 

jediným zdrojem Máchal, 2000, a str. 12, na které je jediným zdrojem opět Máchal, 2000).  

- Vybrané zdroje v rešeršní části práce nejsou vždy důvěryhodné. Konkrétně pojem 

environmentální výchova nebyl použit poprvé Janem Činčerou jak je uvedeno na str. 10 

(citace z Gošové z portálu RVP). Nebo výše zmíněná DP Prokopiusové – nelze přece citovat 

to, co bylo v posudcích a komisí vytknuto. 

- Nepromyšlené kopírování vedlo na několika místech k časové mystifikaci (nelze převzít 

formulaci  „v současné době“ při citaci prací starých 16 a více let), z toho pak vyplývají věcné 

chyby, např. VUR je představena jako novinka (viz str. 11), seznam SEV (převzatý ze zdoje  

Máchal, 2000) je zastaralý (viz str. 12). 

- Formulování hypotéz: hypotézu by mělo být možné potvrdit nebo vyvrátit. Proto by 

hypotéza neměla obsahovat slova jako je slovo “vztah“, které je těžko uchopitelné a není 

možné s ním takto pracovat. Dále nechápu, proč byla hypotéza H1 formulována tak, jak byla 

formulována, když odborné články, které znám, popisují právě opačný předpoklad.  

- Výběr škol, na kterých byli oslovováni respondenti, byl popsán špatně: „dle mých 

možností“ není „tedy zcela náhodně“, jak se domnívá autorka práce (viz str. 36). 

- Není diskutováno, zda výsledky mohla ovlivnit skutečnost, že data na každé škole sbírala 

jiná osoba (autorka sbírala data pouze na ZŠ Tábor viz tr. 37). Osobně se domnívám, že 

málo, ale mělo to být autorkou diskutováno. 

- Autorka v popisu výzkumu uvádí naprosto zbytečné informace (nadmořská výška měst, ve 

kterých sběr dat probíhal). Nebo mi uniká nějaký důvod? 

- Interpretace výsledků: domnívám se, že není možné z dat jednoznačně potvrdit radostnou 

informaci, že se vztah dětí k přírodě zlepšuje, tak jak to udělala autorka. Jedním důvodem je, 

že skutečnost, že o souboru O. Schmeila nevíme další informace. Je možné – a já to 

považuji za hodně pravděpodobné – že není reprezentativní (= nejedná se pravděpodobně o 

typické děti dané doby, tehdy školy navštěvovaly převážně děti sociálně slabších vrstev – 

děti středních a vyšších vrstev měly totiž soukromé učitele). Druhým důvodem je skutečnost, 

že soubor O. Schmeila (město) komparován se souborem smíšeným (město i vesnice) 

z dnešní doby. Proč nebyla provedena komparace souboru O.Schmeila (město) jen 

s vybranými respondenty (jen město). Při interpretaci výsledků se nabízela možnost 

komparovat autorčina data – nebo jejich velkou část s několika výzkumy, které citovala 

v úvodu, žel tato možnost nebyla využita.  

- Typografické chyby: tečka se píše až za závorku s citací (problém na str. 2, 3 aj.), pokud je 

v citaci uvedeno více zdrojů, jsou ve stejné závorce, odděleny čárkou (problém na str. 2 aj.), 

str. 15 zbytek textu, nejednotnost v odkazech na autora (někdy jen příjmením, jindy zkratkou 

křestního jména a  příjmením, např. na str. 17 aj.).  

- Pravopisné a gramatické chyby: na str. 12, třetí řádek, má být „pojmy“, ne „pojmem“, 

zájmeno ukazující na „témata“ by mělo být „ta“, ne „ty“, jak je uvedeno na str. 14, na str. 25 je 

uvedeno „pomocí třech obličejů“ místo „tří obličejů“ atd. 

- Poměrně časté věcné chyby (výše  textu popsané). 

 

Shrnutí: 

Rešeršní část práce není napsána s autorskou invencí. Autorka řádně citovala zdroje. 

Autorka ne vždy vybrala zdroje věrohodné. Rešeršní část práce obsahuje věcné chyby. 

Autorka použila dotazník použitý O. Schmeilem roku 1899, který přeložila do českého jazyka 

a nepatrně upravila (zahrnuta možnost, že žák daný jev viděl v TV). Autorka v popisu 



výzkumu uvádí zbytečné informace. Autorka sebrala data z jedné školy, sběr dat na dalších 3 

školách provedli její kolegové/spolužáci. Statistické zpracování dat (bude upřesněno do jaké 

míry) provedla ing. A. Hybšová. Autorka z dat nevytěžila dostatek informací, nekomporovala 

je s výzkumy, se kterými je komparovat snadno mohla. Při interpretaci výsledků neprokázala 

dostatečné pochopení problematiky. 

  

Otázky: 

1. Na základě čeho jste formulovala Hypotézu 1 (vztah k přírodě je silnější u respondentů 

Výzkumu 2015 oproti respondentům Výzkumu 1899), když většina studií – jak ostatně sama 

uvádíte na str. 83) hovoří o odcizování přírodě? Nebo jste H1 formulovala až po statistickém 

zpracování dat? 

2. Použil skutečně pojem ekologická gramotnost (Ecological Literacy)  Aldo Leopold v Obrázcích 

z chatrče? Četla jste Obrázky z chatrče a tento termín v textu našla? 

3. Vznikl Junák skutečně v období, které uvádíte (v 90. letech 20. století)? Jak byste lépe 

formulovala? 

4. Jakým způsobem souvisí s výzkumem či jeho výsledky nadmořská výška? (Dotaz je položen 

proto, že tyto informace uvádíte v kpt. 3.2.2 Soubor Výzkum 2015  na str. 35 a 36 a mně 

souvislost uniká.) 

5. Jak by dopadlo porovnání výsledků O. Schmeila, který porovnával 150 dětí žijících ve městě, 

s výsledky pouze městských žáků z Vašeho souboru? Proč jste to neudělala, když jste zjistila, že 

je statisticky významný rozdil mezi venkovskými a městskými dětmi (str. 82)?  

6. Proč jste neporovnala vybrané otázky na zážitky v přírodě i s dalšími výzkumy (Vostradovská+ 

Klonfarová, Jančaříková, Vosátková), které se jejich zjišťování také věnovaly? 

7. A především prosím objasněte podíl ing. A. Hybšové na zpracování výsledků Vaší práce. 

V podkpt. 3.4.1.1 uvádíte formulaci „V otázce č. 1 jsem zjistila statisticky významný pokles 

zkušeností...“ (obdobně u otázky 3.4.1.2 a dalších následujících otázek). Zjišťovala jste to Vy, 

když je věta v 1. osobě? Nebo statistiku dělala celou kolegyně ing. A. Hybšová? 

Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedenými výhradami. Prosím připravte si pečlivě odpovědi 

na výše uvedené otázky. 

 

V Lysé nad Labem 20.4. 2016                                                PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 


