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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je velice aktuální a přínosné. Většina prací se zaměřuje na školu v přírodě z pohledu 
dítěte. Proto se studentka rozhodla svou práci orientovat na daný problém z pohledu učitele. Cíl 
práce je jasně a srozumitelně formulován. Struktura práce je v logické posloupnosti. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Úroveň teoretické části je vyčerpávající. Autorka popisuje školu v přírodě z historického hlediska, 
školní legislativy, RVP, charakteristiky dítěte mladšího školního věku i učitele jako osobnosti. Užití 
formy citací je správně. Počet informačních zdrojů je 28 (včetně internetových). V seznamu 
literatury však dochází k opomenutí použití kurzívy (str. 76 Martin V.) 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autorka stanovila celkem 4 hypotézy a získala materiály (dotazníky) celkem od 112 kantorek. 
Hypotézy byly stanoveny logicky a správně. 
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka zvolila kvantitativní výzkum a pro ověření stanovených hypotéz použila dotazník. Dále 
použila velmi vhodně metodu rozhovoru, kde si ještě upřesnila některé odpovědi doplňujícími 
otázkami, což dotvořilo celkový obraz. Dotazník má pár nejasností, které nejsou zcela ovlivnitelné 
z pohledu autorky např. v ot. 23 (str. 58) uvádí jen jedna kantorka problémy s rodiči. Avšak 
v ostatních otázkách se kantorky zmiňují o problémech s rodiči (str. 52, ot. 15 označily kantorky 
jako „jiné potíže – problém s chováním některých rodičů, str. 57 „vměšování rodičů do průběhu 
pobytu“. Též v diskusi na str. 71 je uvedena jako nepříjemná zkušenost – „nerespektování předem 
stanovených pravidel ze strany rodičů“. 

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 

aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Zpracování odpovědí je velmi přehledně v grafech a s podrobným popisem a upřesněním všech 
odpovědí. Diskuse logicky shrnuje celou práci studentky v průběhu zpracování. Každý výsledek 
hodnotí vlastním názorem. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Formulace závěru je přesná a věcná. V přínosu práce se shoduji s autorkou. Ze stanovených 
hypotéz se dvě potvrdily a dvě vyvrátily. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Bibliografické citace jsou v pořádku. Rozsah práce byl splněn. Drobné nedostatky jsou ve formální 
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stránce práce. Drobné překlepy a problém se stanovením zkratky ŠVP (která nebyla v úvodu práce 
vysvětlena a může být čtenářem zaměněna se zkratkou pro „Školní vzdělávací program“). Dále 
autorka používala zkratku ve všech možných podobách ŠVP (většinou), ŠvP (str. 65), Švp (str. 69), 
švp (str. 112). V příloze č. 14 „Dotazník“ je otázka č. 20 shodná s otázkou č. 21 jen je zde zkratka 
ŠVP rozepsána v plném rozsahu. Dále se jedná o drobné chyby v textu a chybějící písmena (str. 54 
ot. 18 Pobyt ve škole v přírodě). 

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci celkově hodnotím svým obsahem jako zdařilou a pro praxi velmi užitečnou. Je přehledná a 
obsahuje veškeré informace, podklady a formuláře nezbytné pro zorganizování školy v přírodě. 
Jistě bude velkým pomocníkem začínajícím kantorkám, které budou organizovat školu v přírodě 
poprvé. Škoda některých chyb, které celkový dojem z práce kazí. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace:      
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
Jaká je podle Vás optimální délka školy v přírodě a proč?  
Porovnejte týdenní školu v přírodě a třídenní školní výlet. Jaké má výhody/nevýhody? 
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