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Posudek na bakalářskou práci

Název práce: Mezičinnostní vztahy mezi dramatickou výchovou a pracovními
činnostmi v předškolnim zařizerrj

Autorka : Petra Popelková

Předložená diplomová práce má 41 stran a 4 strany příloh. Je rozdělena na úvod, tři
zéiftladtu kapitoly a závět.

Pnmí kapitola popisuje velmi stručně cíl bakďrářské práce . přípravu a realizasi
projektu. divadelní představení s vlastlroručně vyrobenými kulisami a rekvizitami.

Druhá kapitola popisuje pracovní ěinnosti a dramatickou ýchovu v předškolním
zaŤízení. Autorka se zde zmiňuje i o rea|izaci a qýznamu výukových projektů v mateřské
škole. Y závěru kapitoly uvádí vyukové metody a didaktické zásady. Zde se autorka
bakalařské ptáce snažila o jakési propojení metod a zěsad na vfukový projekt v předškolním
zaÍlzeni, Další podkapitola je věnoviína popisu dramatické ýchovy v předškolním zaŤizenio
jako jedné z nejdůležitějších výchov pro tuto věkovou skupinu. Zqimavéje i uvedené dělení
her jako jedné z nejdůleŽitějších činností v předškolnim zaÍizeri. V této kapitole se autorka
bakalrířské práce zmiňuje i o dalších aspektech této ýchovy, jako je např. tvořivosto
parhrersfuí, jednotlivé role, experimentoviiní a improvizace. Dobře zpracována je i dďší
podkapitola, která popisuje vyvoj motorických dovedností od prenatálního období ů po
předškolní věk dítěte. ProtoŽe pro dramatickou i pracovní výchovu je důležifý qývoj řeči,
neopomněla ho zde autorka bakalářské práce také uvést. Popizuje zde í předřečové období.
Poslední podkapitola je věnována školní zralosti.

Třetí kapitola (ozn. 4) je praktická čtfut bakďářské práce. Tato kapitola popisuje dva
výukové projekty realizované studentkou v mateřské škole. V ávěru jsou uvedeny reflexe na
realizovanou činnost. Popis projektu je doplněn vlastními fotografiemi uvedenými v př{loze.

Y závěru zhodnotila autorka bakalářské práce realizaci projektové výuky
v předškolním z.aÍLzent z pohledu vlastní zkušenosti. Uvedené projekty se mohou stát
inspirací pro další pedagogy v mateřské škole.

Práce je po obsahové striánce dobře zpracovina. Po formtíJní strránce má ýace několik
drobných prohřešků . velikost písma, členění kapitol, barevná písmena v texfu, číslovárrí
úvodu azávéru,aj.

Předložená bakalrářská práce svým rozsahem i obsahem splňuje poŽadavky kladené
na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím

velmi dobře.
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