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Cíle (stanovení cílů, jejich naplnění a reflektování) 

Autorka diplomové práce (Studijní obor Učitelství pro MŠ) v Úvodu popisuje důvod volby 

tématu svého diplomového úkolu, který vyvstal z vlastních zkušeností získaných během praxí. 

V teoretické části vymezuje klíčový pojem čas v naší kultuře a shrnuje změny v nahlížení  

na něj v průběhu historie. Následně se autorka zabývá otázkou vnímání času z pohledu 

psychologie s důrazem na vývoj u dětí předškolního věku. Za hlavní cíl práce si stanovuje 

vytvoření sady scénářů, sestavených z vlastních netradičních aktivit rozvíjejících zvolenou 

oblast vnímání času, a jejich následnou realizaci v praxi. Dílčí úkoly si autorka vymezuje 

v kapitole Metodologická část. Cíle autorka formulovala jasně, splnila je v teoretické  

i praktické části. Reflektující komentáře zasazuje jednak do praktické části, jednak do závěrečné 

kapitoly.  

Obsahová část (úplnost, relevance, řazení) 

Práce jako celek je vybudována logicky, působí konzistentně a jsou v ní zjevné vztahy mezi 

teoretickou částí a akčním výzkumem. Po krátkém Úvodu následuje Teoretická část, ve které 

se autorka zabývá vymezením klíčových pojmů souvisejících s časem na základě prostudované 

odborné literatury. Součástí tohoto bloku je rovněž psychologické ukotvení, dále výtah 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání. V Metodologické části 

autorka formuluje metodiku výzkumu, kde si nastavuje hlavní i dílčí cíle a rovněž úkoly  

pro úspěšnou realizaci, heslovitě zmiňuje podmínky vlastní realizace. Je zde přiložena stručná 

charakteristika cílové MŠ a popis sledovaného vzorku dětí (str. 34). Zde není soulad mezi 

celkovým počtem dětí v dané věkové kategorii a genderovým rozdělením, tabulka není blíže 

specifikována. Praktická část obsahuje konkrétní náměty aktivit pro pobyt venku i ve třídě, 

které jsou systematicky popsány v dílčích scénářích, ve kterých autorka vždy eviduje pomůcky 

pro danou činnost, předpokládaný průběh činnosti a její cíle. Scénáře obsahují také několik 

dílčích otázek, které mají dle autorky aktivity posouvat vpřed a pomáhat dětem ke konkrétním 

objevům. Jsou zařazeny do jednolitého, popisného textu, což spatřuji jako menší nedostatek. 

Pro lepší orientaci čtenáře by bylo vhodné scénář vizuálně členit, a zvláště otázkám a jejich 

formulacím věnovat větší pozornost. Následuje popis Průběhu akčního výzkumu, kde autorka 

na základě pořízených audiozáznamů předkládá čtenáři přepisy jednotlivých rozhovorů 

z realizací aktivit. Tyto promluvy navíc vhodně doplňuje osobními komentáři a poznámkami. 

Bc. Jana Havlíková 

Orientace v čase v mateřské škole se zaměřením na Slunce a Měsíc 

Mgr. Michaela Králová, Ph.D. 



Po této podkapitole pokračuje další dílčí část, která vyhodnocuje jednotlivé scénáře na základě 

proběhlých realizací. Zvláště tuto část práce považuji za velmi přínosnou pro případné další 

využití ze stran jiných pedagogů. Poslední, čtvrtá kapitola, Závěr, obsahuje autorčinu celkovou 

reflexi teoretické i praktické části a shrnutí klíčových zjištění. Následuje seznam použité  

a prostudované literatury, obrázkové přílohy a tabulky se záznamy klíčových promluv dětí.  

 

Odborná část 

Po odborné stránce je teoretická část spíše upozaděna a hlavní pozornost autorky směřuje  

na část praktickou, realizovanou prostřednictvím akčního výzkumu. Oceňuji originalitu autorky 

při vytváření návrhu aktivit a její snahu doplnit do programu MŠ chybějící, a pro děti zjevně 

silně motivační tematickou oblast se zaměřením na orientaci v čase prostřednictvím Slunce  

a Měsíce. Na vysoké úrovni vidím zejména část věnující se Průběhu akčního výzkumu 

s detailními přepisy promluv dětí i autorky a jejich doplnění faktickými komentáři a reflexí.  

 

Přínos (originalita, využití) 

Bezpochyby největší přínos práce je zjevný pro samotnou autorku. Její návrh aktivit zasazených 

do dílčích, navazujících scénářů, následná vlastní realizace a z ní plynoucí nové poznatky, 

přinesly autorce jednoznačně výrazný profesní posun, zejména rozvoj dovednosti evidovat  

a vyhodnocovat činnost dětí a zamýšlet se nad změnami ve vlastní pedagogické praxi. 

Vytvořené materiály se dotýkají aktuální problematiky a mohou být využity dalšími pedagogy, 

nejen zapojenými v rámci zmiňovaného projektu SC1 na podporu pregramotností v MŠ.  

 

Formální náležitosti 

Pravopisná a stylistická úroveň práce je relativně dobrá, nicméně text obsahuje větší množství 

gramatických chyb a překlepů. Čitelnost textu a jeho porozumění na několika místech 

komplikuje chybné použití oddělovacích znamének (čárek) a kolísavost při používání velkých 

písmen (Slunce x slunce, Měsíc x měsíc).  

 

Práce s informačními zdroji 

Pro zmapování vybrané oblasti využila autorka dostupnou literaturu domácích i několika 

zahraničních autorů, množství prostudované literatury je dostatečné vzhledem k typu práce.  

 

Hodnocení 

Práce dle mého názoru splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji  

ji k obhajobě.  

 

 



Otázky k obhajobě 

V Metodologické části uvádíte tabulku, která eviduje složení dětí ve sledovaném vzorku  

(str. 34). Tuto evidenci bych ráda diskutovala. Zároveň bych se zeptala, zda a jakou formou  

jste zohledňovala měnící se počty dětí ve skupinách (vzhledem k dlouhodobějšímu trvání 

akčního výzkumu) a jaký měl tento parametr dopad pro Vaše závěry.  

Která Vámi realizovaná aktivita Vás nejvíce překvapila a čím konkrétně? 

O jakém dalším využití navržených aktivit uvažujete? 

 

 

Datum a podpis autora posudku: 13. 5. 2018, Michaela Králová 

 

 

 


