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   Autor zpracoval téma na 45 stranách s cca 27 stranami příloh, využil přitom 17 zdrojů 

uvedených v seznamu. Struktura práce je klasická. Cílem práce (s. 9) bylo „vytvoření 

volnočasového programu zaměřeného na pobyt a pohyb v přírodě a ověření jeho účinnosti u 

dětí staršího školního věku“. Zvolené problémové otázky se pohybují v rámci vytyčeného cíle 

a promítají se do hypotéz (s. 20). Pochybnosti však vzbuzuje záměr měřit „sebevědomí“ dětí u 

dovedností  (navíc  na procenta – viz hypotézy) – není lepší ty dovednosti rovnou otestovat? 

Sebevědomí nemusí znamenat, že to opravdu dokážou. 

    Výzkumné otázky 3 a 5 jsou zřejmě časově přehozeny, když nejprve byly dvouměsíční 

aktivity, a pak víkend? Proč formulace ot. 5 není zaměřena také  na znalosti a dovednosti jako 

ot.3 – přece všechny dotazníky jsou stejné?  

   V teoretické části neuvádí autor doslovné citace kurzívou, někde chybí i uvozovky (např. s. 

15, Jirásek). Obsahově je tato část relevantní tématu. Popis postupu práce je dostačující, 

program uveden v přílohách. Hypotézy v sobě nesou dílčí nedostatky uvedené u 

problémových otázek. Další pochybnosti o jejich správné formulaci se vyjevují až při 

vlastním testování a jejich vyhodnocování.   

    Pominu to, že se jednotlivých akcí se účastnil (a tedy i byl testován) zřejmě různý počet 

dětí, přesto (zřejmě) se výsledky počítají za všechny (co když ti dobří nebo ti horší právě 

nebyli na akci – nezkresluje to výsledky?). Určitý metodologický problém shledávám také 

v tom, že se měří, vyhodnocují a kvantifikují rozdíly ve vývoji úrovně vědomostí, dovedností 

a „sebevědomí“ po jednotlivých akcích ve čtyřech měřeních se stejnou formulací otázek. 

V každém dalším testování pak fungují zkušenosti z předchozích dotazníků (naznačuje se to i 

v Diskusi).  

     Vlastní vyhodnocení je pečlivé, u grafů však postrádám dílčí interpretaci naměřených 

výsledků – nestačí jen popsat slovy, co vidíme na grafu, ale vyvodit dílčí závěr – co 

z naměřeného vyplývá? Proč asi došlo k poklesu místo očekávaného růstu? apod. 

   V Závěrech bych očekával užitečnější poznatky pro praktické využití  - co si těchto závěrů 

může zájemce skutečně ke svému prospěchu odnést? Že jsou lepší dílčí krátkodobé aktivity, 

než když děti prožijí aktivní víkend v přírodě se vším všudy?  Velmi pochybuji, že tomu sám 

autor věří! Nezáleží to spíš na tom, co a jak ty děti v těch aktivitách dělají? Jak s nimi 

instruktoři pracují? Tedy na obsahu a metodách práce? O této vazbě se zájemce nedozví nic – 

co má dělat lépe, čeho se vyvarovat. Myslím, že by to stálo za hlubší úvahu už při koncepci 

této práce. (Drobné formální nedostatky a např. vyjasnění obsahu pojmů „mapování“ a „ 

práce s mapou“ apod. pomíjím.) 

Práci doporučuji k obhajobě, při níž se autor vyjádří k výše uvedeným připomínkám. 
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