
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Petrášové Montessori vzdělávací systém v 

předškolním vzdělání 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá uplatněním Montessori pedagogiky v mateřské škole, 

Jejím cílem je zjistit význam Montessori didaktického materiálu pro rozvoj dítěte.  

V teoretické části práce se autorka s oporou o primární i u nás běžnou sekundární literaturu 

zabývá principy pedagogiky M. Montessori a zaměřuje se hlavně na její didaktický materiál. 

Na teoretickou část práce organicky navazuje část praktická, která má identický cíl s cílem 

celé práce, a autorka se v ní zaměřuje na pozorování práce dětí s konkrétním didaktickým 

materiálem. Své poznatky pak konfrontuje s názory dvou učitelek z jedné Montessori 

mateřské školy.     

Z metodologického hlediska mi u řízeného rozhovoru s učitelkami poněkud schází otázka, 

zjišťující, zda učitelky mají zkušenost také s prací v běžné mateřské škole.  V kladném případě 

totiž jejích odpovědi týkající se Montessori MŠ by pro celkové vyhodnocení mohly být  mnohem 

relevantnější, protože by vycházely alespoň z implicitního srovnání. 

Poněkud neobratně nazvala autorka kapitolu 6, kde se zabývá metodami svého výzkumu, 

Metodologický výzkum. 

Po formální stránce jsou v práci drobné překlepy a také bibliografické údaje nejsou zcela podle 

normy. 

Z celé práce je patrné velké zaujetí autorky pedagogikou M. Montessori. Možná, že právě 

tento emocionální zápal způsobil, že na rozdíl od teoretické části, která je stylisticky korektní, 

v praktické části autorka místy opouští styl odborného textu.  

Problematika pedagogiky M. Montessori je u naší pedagogické veřejnosti již dobře známa. 

S oblibou si toto téma vybírají i naši studenti učitelství pro své závěrečné práce. Těchto prací 

je již velké množství a jen malá část z nich přináší nějaký nový, autentický pohled na tuto 

problematiku. To bohužel není případ této práce. Nicméně předložená bakalářská práce je 

zpracována poctivě a jak jsem již uvedla s velkým zaujetím, 

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře/výborně. 
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