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1.   CIL PRACE:
Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření, realizace a refiexe čtyřdenního projektu

seznamujícího děti z mateřské školy prožitkovými metodami  s beletristickým dílem  ye/4á ces/cí
wcz/éÁo pó73cz,  Kromě  seznámení  s dílem  a  pochopení jeho  příběhu  plnil  projekt  i  škálu  dalších

pedagogických cílů vycházejících z analýzy textu příběhu, RVP PV a potřeb cílové skupiny.
Cíl práce byl splněn.

2.   OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Text bakalářské práce je standardně a vyváženě členěn na části teoretickou a praktickou.

V návaznosti na cíl práce autorka velmi pěkně a promyšleně vystavěla teoretickou část, v níž
postupuje od úlohy literámího textu ve vzdělávací nabídce mateřských škol přes jeho vhodný
výběr pro  konkrétní  skupinu  až  k metodám práce,  které vyhodnotila jako  nejvhodnější  pro
splnění vzdělávacích cílů, jež si odůvodněně a účelně stanovila.

V praktické  části  práce  je  velmi  pečlivě  a  přehledně  představen  zážitkový  výukový
projekt  realizovaný  s dětmi  během  pobytu  ve  škole  v přírodě.  Průběh  společné  práce  je
svědomitě reflektován a vhodně doplněn ilustračními fotografiemi.

3.   FORMALNI UPRAVA:
Předložená práce  odpovídá požadavkům  kladen]ú  na tento  typ  kvalifikačních prací.  Je

přehledně  a  logicky  strukturovaná.  Citace  jsou  řádně  označeny  s patřičným  odkazem  na
odbomý zdroj, bibliografické údaj e odpovídají aktuální citační nomě. Práce prošla kontrolou
plagiátorství bez podezřelé shody.

4.   STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Velmi oceňuji celkový přístup studentky k tvorbě bakalářské práce. Pracovala se zájmem,

velice  samostatně  a  s respektem  k případn:h  připomínkám.  Oceňuji  veškeré  kroky,  které
bylo   třeba  ke   zdařilému   finálnímu   tvaru   učinit:   přípravu  zážitkového   projektu   a  jeho
zpracování, realizaci  a reflexi,  oporu v teorii i dopad v praxi. Z celého textu práce je patmé
pisatelčino zaujetí tématem, cílovou skupinou i pedagogickou prací`

5.   NAVRHOVANA ZNAMKA:
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PODPIS:

Pozn...  Při  nedostatku  místa použijte zadní stranu nebo zvláštní  ljst.


