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1.    CÍLPRÁCE:
Cílem   předložené   bakalářské   práce   bylo   vytvořit   návrh   organizace ricenter   aktivit   v konkrétní
mateřské  škole.  Mezi  dílčí  cíle  patřilo  vytvoření  projektu  „Moje  tělo"  s využitím  center  aktivit,

porovnat  spojitosti  mezi  CA,  RVP  PV,  zásadami  obohaceného  prostředí  a  fimgováním  lidského
mozku a vyhodnotit rizika spojená s aplikací center aktivit. Cíle práce byly z velké části naplněny.

2.    OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Text bakalářské práce je standardně a vyváženě členěn na části teoretickou a praktickou. Vzhledem
k aplikační funkci práce lze hovořit o designu akčního výzkumu. V teoretické části práce představuje
autorka  pojem  centra  aktivit  a  vysvětluje  jej  v kontextu  programu  Začít  spolu.  Dále  se  zabývá
prostředím  podnětným  pro  rozvoj   předškolního   dítěte   a  dochází  k pojmu  obohacené   prostředí.
V závěru teoretické části dává do kontextu s RVP PV.
V praktické  části  práce  autorka  nejprve  seznamuje  s prostředím,  kde  se  realizovala  implementace
center aktivit, popisuje jejich zavedení a návrh jejich rozložení. V další části je prezentován projekt
Moje tělo  s využitím bohaté obrazové přílohy.  Dále autorka posuzuje  spojitosti mezi RVP PV,  CA,
zásadami  obohaceného  prostředí  a  fungováním  lidského  mozku  a  nabízí  doporučení  pro  praktické
využití center aktivit.

Byla provedena kontrola plagiátorství a posouzena podobnost bez podezřelé shody.

3.   FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
Jazyk práce je kultivovaný, autorka se však nevyvarovala překlepů a pravopisných chyb (např. s.  19).
Poněkud nespokojen jsem s grafickou úpravou práce.  Text je zejména v praktické části  práce  příliš
členěn na odstavce i po jedné větě. Text u kapitoly 6.4 není zarovnán do bloku a kapitola 4 není i přes
svůj  rozsah  dále  členěna  na  podkapitoly.  Odkazy  na  literatuni  v textu  a  bibliografické  citace  v
seznamu použité literatury jsou dle požadované nomy ISO 690. Práce není v některých částech dobře
struktuovaná a přehledná.

4.    STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka  si  vybrala  zajímavé  didaktické  téma  transfomiace  a  implementace  inovativních  prvků  do

i#:mmeantteařcsg%ÍtoelryáĚttievri:á:mbaěž[:kéií#eša.lizovalaareflektovala.Prácejetikakčnímvýzkumem
Pozitivně vnímám především zvolené téma a jeho aplikaci do praxe. Silnou stránkou práce je snaha o
propojení  souvislostí  mezi  konceptem  center  aktivit,  rozvojem  klíčových  kompetencí,  fungováním
dětského mozku a zásadami obohaceného prostředí.
Slabší stránkou práce je struktura praktické části. Také bych očekával více doporučení a hlubší vhled
do posouzení výhod a rizik.  Kapitola 6.5  pro mne postrádá logiku a kapitola 9 Resumé k cílům je
spíše obecnou metodologií práce a cíli se vůbec nezabývá, tím méně jejich reflexí. Toto vyhodnocení
tak velmi chybí, neboť v závěruje vše již velmi obecné.
I přes mé výhrady autorka napsala práci odpovídající svou struktuou, obsahem a fomální stránkou
požadavkům na bakalářskou práci. Prokázala schopnost napsat odbomý text. Teoretická část práce je
dobře vystavěna směrem k části praktické. Doporučuji k obhajobě.

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



5.   OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 0BHAJOBĚ:
1.    Vysvětlete  základní  výhody  využití  CA  v kontextu  zásad  obohaceného  prostředí  a  fungování

lidského mozku.
2.    Jaká vnímáte rizika zavedení konceptu cA, jsou didakticky odůvodněná?

3.    NAVRHOVANÁ ZNÁMKA                                              VELMI DOBŘE
(d]e průběhu obhajoby)

V PLZNI DNE:  1. 9. 2018 PODPIS:
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Poz«. +. Při nedostatku místa použijte zadní strmu nebo zvláštní list.


