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1. CÍL PRÁCE:  

Cílem bakalářské práce bylo popsat, jak fungují LMŠ v České republice a Německu a provést 

komparaci obou systémů. Navrhnout možnou aplikaci pozitiv německých LMŠ do českého prostředí. 

Cíl práce byl naplněn. 

  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  
Práce se svým charakterem komparativní. Autorka nejprve popisuje metodologii komparativního 

šetření. V rámci práce využívá jako metody obsahovou analýzu textu, komparativní analýzu, 

pozorování a interview. Ve své práci nejprve přibližuje podobu předškolního vzdělávání v obou 

zemích. Následně přináší srovnání charakteristik lesních mateřských škol. Pro konkrétnější vhled je 

komparace doplněna příkladem jedné české a jedné německé lesní mateřské školy. 

 

Byla provedena kontrola plagiátorství a posouzena podobnost bez podezřelé shody. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

V celé své práci používá autorka kultivovaný spisovný jazyk. Autorka velmi dobře pracuje s 

množstvím relevantní literatury a zdroji, včetně zahraničních. Odkazy na literaturu v textu a 

bibliografické citace v seznamu použité literatury jsou dle požadované normy ISO 690. Grafická 

úprava je dle zavedených zvyklostí. Členění práce je přehledné.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:   
Autorka přináší zajímavé srovnání českých a německých lesních mateřských škol. Velmi pozitivně 

hodnotím popis metodologie práce, kde autorka podrobně a poctivě popisuje své postupy s oporou o 

odbornou literaturu. Oceňuji také práci s mnoha zdroji, včetně zahraničních, a využití rozhovorů a 

pozorování pro doplnění potřebných informací.   

 

Autorka napsala kvalitní práci odpovídající svou strukturou, obsahem a formální stránkou 

požadavkům na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

1. Co vnímáte jako nejzajímavější informaci vycházející z Vaší komparace? 

2. Co Vás nejvíce zaujalo na německých lesních mateřských školách? 

3. Co Vám tato komparace přinesla do dalšího profesního života? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA              VÝBORNĚ 

            (dle průběhu obhajoby) 
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