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1.          CIL PRACE:
Cílem  předložené  práce  kolegyně  Terezy  Fejkové  bylo  nahlédnout  na možnosti  práce  s

uměleckým dílem (profesionálním divadelním představením) v mateřské škole.   Vytyčený cíl
autorka z větší části dokázala naplnit.

2.         OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Předložená  bakalářská  práce  kolegyně  Fejkové je  standardně  vystavěna  a  obsahuje  část

teoretickou  a  část  praktickou,  ve  které  se  autorka  věnuje  šetření  v  konkrétní  vzdělávací
situaci.
Část věnovaná teoretickému rámci tématu vymezuj  s opřením o základní oborovou literatuu
klíčové pojmy a struktuu sledované oblasti. Autorka zde pojmenovala svébytný druh umění,
kterým je divadlo. Zaměřuje se také na pojmenování vlivu, jenž může mít divadelní tvorba na
rozvoj  dítěte a jeho psychiky, a nakonec obrací pozomost k významu divadla pro předškolní
děti a k práci s divákem předškolního věku.

Praktická  část  práce  prezentuje  autorčino  výzkumné  šetření  mezi  pedagogy  mateřských
škol a tvůrci divadelních inscenací pro děti. Autorka si ve své práci ověřila a funkčně vyžila
metody  rozhovoru,  dotazníku  a  zúčastněného  pozorování,  které  se  pokouší  v  rámci  svých
možností interpretovat. Pro ilustraci sledované tématiky autorka zpracovala a do práce vkládá
jako přílohu tabulku dostupných divadel pro MŠ v Kadani a Plzni. V příloze jsou též zařazeny
formulář dotazníku, přepisy rozhovorů.

3.         FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací.

Grafická úprava je dle zavedených zvyklostí, text je členěn věcně, logicky a přehledně. Citace
jsou řádně označeny s patřičným odkazem na odbomý zdroj, bibliografické údaje odpovídají
aktuální citační normě.

4.         STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka  se  pokusila  ve  své  práci  nahlédnout  téma,  jež ji  zaujalo  a  vyžadovalo  od  ní

proniknout   k  jeho   podstatě.   Musela   proto   vykonat   řadu   kroků   k   osvojení   struktury,
pojmosloví.   Za   hodnotné   i   vzhledem   k   dalšímu   autorčině   odbornému   růstu   považuji
schopnost fomulovat cíle a k němu účelně nastavit metodologii.  Problémem je nezkušenost a
nejistota v interpretaci získaných výstupů i ve vlastním autorském jazyce.   Práce byla úspěšně
prověřena systémem antiplagiátorské kontroly a byla shledána v pořádku.  Práci doporučuji k
obhajobě  s  předběžným  hodnocením  (viz.  níže),  závěrečné  hodnocení  bude  učiněno  až  po



obhajobě.

5.         OTÁZKY K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJ0BĚ:
•     Jaké  zdroje  mohou  využívat  učitelé,  učitelky  mateřských  škol  při  kvalifikovaném  a

cíleném výběru ďvadelních inscenací pro svou vzdělávací práci?
•     Uveďte  které  kompetence  učitele  během  své  práce  na  bakalářské  práci  a  zvoleném

tématu odhalila jako potřebné při práci s ďwadelním představením ?

velmí dobře
6.         NAVRH OVANA
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