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Jako cíl diplomové práce si autorka vytyčila základní definování fenomenu regionalismus v 
architektuře a jeho aplikaci ve výuce v mateřské škole. Jako důležitý a náročný vnímám stanovený cíl vést 
děL tak, aby pronikli do základů urbanismu a regionalismu. Celý školní projekt, který autorka realizovala na 
MŠ v Bavorově uzavřela dvěmi interakLvními výstavami, které byly součásQ veřejných akcí a do nichž se 
mohli zapojit i náhodní návštěvníci. Dozvěděli se tak zajímavosL o historii i současnosL města. Od 
samotného začátku bylo patrné autorčino osobní zaujeQ pro téma, které sama definovala takto,  

”Prvotní moLvací pro projekt byla má osobní každodenní ranní cesta do historické čásL města. 
Génius Loci tohoto města na mě promlouvá každý den.” !
Struktura práce:  
(členění kapitol, logická provázanost) !

V teoreLcké čásL pomocí odborné literatury autorka definuje regionalismus, jeho charakterisLku, 
historii a současné pojeQ na českém území. Jak autorka sama uvádí v abstraktu teoreLcké čásL práce je 
vysvětlen urbanismus, urbanisLcký kontext a význam Génia Loci pro region.  
Autorka realizovala širokou řadu výtvarných akLvit za použiQ vhodných edukačních metod a výtvarných 
technik pro děL předškolního věku. Oceňuji odvahu autorky jít do výtvarných experimentů jako např. stavby 
z přírodních materiálů např. písku, hry s přírodninami a kresba křídami v prostoru. DidakLcká práce je 
logicky provázaná a jednotlivé postupy a metodologie jsou důsledně popsány, dokumentace i zpětné vazby z 
dílen jsou obsáhlé a podrobné. !
Věcné zpracování: 
(teoreLcké a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovaLvnost, přínos práce, formulace závěrů) !

Jako velmi zdařile vnímám autorčin záměr a pedagogické vedení i výběr výtvarných technik, který 
byl zvolen tak, aby děL byly při práci samostatné a do jejich tvořivého procesu byl zásah zvenčí minimální. 
Právě jisty prvek performaLvního,, uvolněného zkoumání, skládání a komponování ve třídě i v terénu, 
vnímám jako zásadní přínos práce. V závěru autorka uvádí, že celá tvorba projektu byla přínosem nejen pro 
děL ale i pro ní jako pedagoga. DěL poznávání bavilo, protože probíhalo na různých místech, nejen v 
prostorách jim známým. Učily se primárním prožitkem, který má důležitou, nezastupitelnou vzdělávací roli. !
Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování: !

Práce je po formální stránce velmi precizní a přehledná, text je souvislý a stylisLcky na dobré úrovní. 
Citace mají jisté nedostatky viz posudek oponenta. Doprovodné reprodukce nejsou vždy v dobrém rozlišení, 
ale jejich řazení a grafické umístnění je přehledné. !!!
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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