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1.    CILPRACE:
Cílem  předložené  práce je  zjistit, jak  působí  profesionální  divadlo  na  rozvoj  dětí  v  mateřské

škole.   Vytyčený cíl  se autorce práce podařil splnit pouze částečně.

2.    OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Bakalářská   práce  je   standardně   členěná   na   pasáž   teoretickou   a   pasáž   věnující   se   autorčinu

vlastnímu  výzkurmému  šetření.  Obě  části  práce jsou  vyvážené.  Část  věnovaná  teoretickému  rámci
tématu představuje svébytný druh umění, kterým je divadlo, dále se zaměřuje na vliv, jenž má divadlo
na rozvoj  dítěte a jeho psychilv, 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 mateřslúch škol a tvůrci
divadelních  inscenací  pro  děti.   Jsou  zde  představeny  autorčiny  závěry  z rozhovorů   vedených
s pedagogy,  z rozhovorů vedených  s tvůrci  a také z autorčina vlastního  zúčastněného  pozorování
dětského pub]ika při návštěvě divadelního představení.

Práce  je  doplněna  funkčními  přílohami,  kterými  jsou  formulář  dotazníku,  přepis  rozhovorů  a
tabulka dostupných divadel pro MŠ v Kadani a Plzni.

3.    FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
Práce  celkově  splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací.  Grafická úprava je  dle

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

4.    STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka  se  ve  své  práci  věnuje  velmi  zajímavému  tématu,  kterým je  setkání  předškolního  diváka

s divadlem.  Ocenjla  bych  volbu  tématu,  stanovené  cíle  a  strukturalizaci  teoretické  částí.  Práci  však

poněkud  handicapuje  její  stylistická  stránka  (markantněji  v praktické  části).  V důsledku  chybných
vazeb někdy dochází  ke  zmatení  významů a nesrozumitelnosti či nesmyslnosti  sdělení.  Vyhodnocení
získaných dat je pak představeno (v kapitolách 4.4 ~ 4.8) velmi netransparentně.

•     OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČ`ENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 0BHAJO-
FIÉ..   Porovnáváte přístupy k setkání předškolních dětí s divadlem ve třech mateřských školách
-jedné státní v maloměstě, jedné státní ve městě krajském a jedné soukromé tamtéž. Vycházejí
zj ištěné rozdíly opravdu ze zmíněných charakteristik?

5.    NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:

V Plzni dne  1. 6. 2017
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