
Posudek na diplomovou práci Kristýny Kohoutové: 

Dětská hřiště jako dobrodružné prostředí-analýza dětských představ pro stavbu hřišť 

 

Téma práce je aktuální a potřebné. Autorka se pokusila tuto problematiku obohatit i vlastním 

průzkumem. Nicméně je však nutné poukázat i na některá problematická místa, to je nakonec 

role oponenta.   

Začnu nadpisem. Práci by lépe slušela druhá část názvu a to „Analýza dětských představ pro 

stavbu hřišť“. Obecnějšímu problému, jako je dobrodružné prostředí se věnuje poměrně málo. 

V abstraktu je nejasné formulace: Je to návrh nebo jen inspirace? Co to je projektové šetření? 

Kde jsou důkazy, že ze šetření vyplývá téma dobrodružství? 

V úvodu jsou poněkud zmateně popsány cíle a způsoby práce např. to, že se pracuje 

s představami-bezpečnostními normami-současnými trendy. Zmiňuje se i osobnostní růst, 

kterému je věnovaná malá pozornost. 

K teoretické části práce lze vznést také celou řadu kritických poznámek. 

Ve vymezení pojmu pohybová aktivita je dle mého názoru řada nepřesných formulací např.- je 

pravda, že u spontánní pohybové aktivity nedochází k poškození organismu? Nejsou také voleny 

novější a podstatnější odkazy na literaturu.  K pojmu pohybová aktivita je volena nesourodá 

literatura. Mnohé formulace vět nezní česky. V charakteristice aktivit v přírodě je poměrně 

nevhodná citace práce Brejšky a kol. to je zcela jiný pohled. Jsou zde také doslovné citace, které 

nejsou vyznačeny. V charakteristice volného času stojí osamoceně Dumazedier, odkud je 

citován? Pro charakteristika, aktivního životního stylu bych doporučoval výběr odpovídajících 

citací. V textu lze nalézt i nepochopení vztahující se k charakteristice hry. Autorka se domnívá, 

že protipól filosofickému termínu „nevážná“ (o hře) je výraz „komická“ a bere si na pomoc 

Huizungu.  

Kapitolka o výchově v přírodě je nadbytečná, pokud chybí zdůvodnění souvislostí s tématem.  

Bylo třeba zvážit výběr citací k charakteristice mladšího školního věku, zvláště zajímavá je citace 

z roku 1923 Vítková. Ve výběrů citací chybí časová návaznost.  

Následují kapitoly Vývoj dítěte a hřiště a vzápětí se hovoří znovu o podobné problematice ve 

větší kapitole Dětská hřiště.  

Škoda, že rozdělení hřišť nebylo věnováno více pozornosti, přírodní hřiště mohou být také 

dobrodružná. Kapitola Obecné zásady a trendy začíná informacemi o veřejné správě, a pak se 

znovu diskutuje věk dětí.  

Popis on-line průzkumu je zajímavý a mohl být využit více ve zdůvodnění cílů práce. Kapitola 

Historie by měla být upřesněna. Je zde zajímavá zmínka o hřištích v SSSR a k tomu chybí citace. 

O historii hovoří ještě jiná zvláštní kapitola Historie bezpečnosti, problematika bezpečnosti je 

zmiňována i v další kapitolce. 



Část „Současné trendy“ hovoří o několika firmách, které vyrábějí prvky na dětská hřiště o dalších 

trendech není ani zmínka. Nabízelo se srovnání s mnoha dalšími zahraničními firmami. 

Vlastní projekt 

Není zcela jasné, co se rozumí metodou kvantitativní a co to přesně je projektové šetření. Také by 

chtělo podrobněji osvětlit metodu modelování.   

Je škoda, že se čtenář nedoví, kolik bylo dívek a kolik chlapců. Bylo to šetření v jedné škole. 

Bylo by zajímavé zjistit, zda se lišily výpovědi mladších a starších žáků. 

 Anketa byla provedena společně, přitom se mohly odpovědi ovlivňovat. Podobně probíhala 

netradiční anketa.  

Je to škoda, uvedené nepřesnosti mohly ovlivňovat výsledné odpovědi. Zajímavá by byla 

detailnější zmínka o obrazcích, které děti malovaly individuálně.  

Autorka se dobrala výsledků, které by měly být zjišťovány i u jiných výběrů s přesnějším 

postupem.  

Je také škoda, že v kapitole Diskuze nevyužila autorka srovnání s jinými pracemi, aspoň v ČR. 

Na stránkách databáze theses.cz najdeme několik desítek závěrečných prací s tématikou dětská 

hřiště. Velká pozornost je dětským hřištím věnována ve Skandinávii, Německu, Velké Británii a 

USA. 

Seznam literatury je velmi obsáhlý, ale při bližším zkoumání zjistíme, že nejméně třetina prací je 

citována nepřesně. Může to vyvolat podezření, že autorka uvedené práce nestudovala.  

Připomínky jsou míněny jako otázky k obhajobě. 

 

Hodnocení:    

 

V Praze dne 7.9.2017            doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 


