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1.    CÍLPRÁCE:
Cílem  práce   bylo   zmapovat   ve   vybraných  mateřských   školách   v okrese   Plzeň-jih   typy   aktivit
pouŽívané  pedagogy  během  pobytu   s dětmi   venku   a  také  délku  tohoto  pobytu.   Cíl  práce  byl
dostatečně naplněn.

2.    OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Teoretická část práce  se  zaměřuje na důležitost pohybu a pobytu venku a přínos těchto činností pro
zdravý rozvoj  dítěte, jakožto i rizika a nutnost vybavení na tyto činnosti. Vhodně nastiňuje vzdělávací
nabídku,  metody  a  formy  vzdělávání  a  souvislosti  s naplněním  cílů  RVP  PV  při  pobytu  venku.
Teoretická část vhodně směřuje k části empirické.
Empirická   část   práce   seznamuje   s výzkumným   šetřením.   Autorka   velmi   dobře   analyzuje   a
interpretuje  výsledky  dotazníkového  šetření.  Dává  zjištěné  skutečnosti  do  souvislostí  mezi  sebou  i
s popisnými informacemi o vzorku respondentů.
Náročnost práce spatřuji jednak v dosud malém množství relevantní literatury k danému tématu. Dále
pak k realizovanému  šetření,  které  svou působností pokrylo  celý  okres  a vzhledem k návratnosti je
možné výsledky pro danou oblast považovat za vypovídající.

3.    FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
V  celé  své  práci  používá  autorka  kultivovaný  spisovný  jazyk  bez  chyb  a  překlepů.  Odkazy  na
literaturu a bibliografické citace v seznamu použité  literatury jsou  dle požadované nomy.  Grafická
úprava  je  dle  zavedených  zvyklostí,  práce  je  přehledná.  Použité  grafý  jsou  přehledné  a  vhodně
doplňují text. Taktéž příloha s fotografiemi zahrad vhodně dokreslují zjištěné infomace.

4.    STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Práce je  zajímavým pohledem  na  specifickou  formu  vzdělávání  v mateřské  škole  - pobytu  venku.
Oceňuji  především  rozsah  šetření,  které  pro  okres  Plzeň-jih  přináší  relevantní  výsledky,  které  by
v některých  ohledech  mohly  vést  k zamyšlení  zodpovědných  osob  i  odbomé  veřejnosti.  Práce jako
taková může být i vhodnou metodickou pomůckou.
Autorka  napsala  velmi  kvalitní  práci  odpovídající  svou  strukturou,  obsahem  a  fomální  stránkou
požadavlům na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě.

5.    OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 0BHAJOBĚ:
1.    Proč jste zvolila rozhodující hranici  161et praxe pro popis některých výsledků šetření?
2.    Která zjištěníjsou pro vás překvapující a proč?
3.    Dáte získaná data či celou práci k dispozici zúčastněným mateřským školám?

6.    NAVRHOVANÁ ZNÁMKA                                                   výborně
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Pozn...  Pil  nedostatku místa použijte zadní  stranu nebo zvláštní  list.


