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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)  

Bakalářská práce se věnuje využití pracovních listů při práci s dětmi s v mateřské škole. Autorka ve 

své studii zkoumá vnímání celku a jeho částí dětmi předškolního věku. Pracovní listy nejsou 

izolované, ale jsou zasazeny do školního projektu zaměřeného na Pražské pověsti a legendy. Při 

řešení pracovních listů děti používají různé metody práce (dokreslování, vystřihování, třídění 

vystřižených obrázků, lepení a práce s provázkem jako hranicí celku). Hlavní cíl si autorka 

stanovila sestavení pracovních listů zaměřených na celek a jeho části v kontextu projektu 

věnovanému Pražským pověstem a legendám. Vytvořené pracovní listy předložila 13 předškolákům 

v internátní mateřské škole s částečnou distanční výukou. Část dětí sledovala přímo ve školce a část 

na videu pořízeném rodiči dětí na distanční výuce. Cíl bakalářské práce byl splněn. Autorce se 

podařilo navrhnout a předložit dětem k vypracování sérii pěti pracovních listů s různou náročností. 

Jejich řešení vyhodnotila a navrhla změny k lepšímu pochopení zadání úkolů a snížení obtížnosti u 

pro předškoláky těžkého úkolu (rozdělit spravedlivě pole mezi dva bratry). 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)  

Práce je členěná do tří částí (teoretická část, metodologická část a praktická část), ke kterým je 

připojen úvod a závěr.  

V úvodu nás autorka seznamuje s volbou tématu a zmiňuje také své zkušenosti s využíváním 

pracovních listů v mateřské škole. V teoretická části se věnuje předmatematické a matematické 

gramotnosti předškolních dětí, všímá si jejich kognitivního vývoje, motoriky a rozvoje kresby. 

Uvádí metody řešení pracovních listů (kompozice, kompletace, dekompozice, uspořádání, 

porovnání apod.). V metodologické části si autorka stanovila pět výzkumných otázek týkajících se 

porozumění zadání úkolů, přiměřenosti věku dětí, plnění úkolů, samostatnosti při řešení, postupů 

řešení a chyb při řešení. V praktické části představuje vytvořené pracovní listy a hodnotí postup 

jejich řešení předškoláky. 

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)  

Z matematické stránky je práce elementární. Z didaktického hlediska je správná a promyšleně 

vystavěna.  

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.)  

Přínosem práce je vytvoření pracovních listů pro předškoláky, které jsou provázané společným 

tématem Pražských pověstí a legend. Děti jsou zaujaty příběhem, se kterým byly seznámeny před 

tím, než začaly pracovní list řešit a mají k úloze jiný vztah, než když pracují s pracovním listem, 

ke kterému se žádný příběh neváže. Jsou zde použity různé aktivity a manipulativní činnosti, které 

vedou k poznání vztahu mezi celkem a jeho částí. Domnívám se, že tyto pracovní listy jsou dobře 

použitelné u všech dětí předškolního věku.  

 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, úprava)  

Gramatika a jazykové zpracování je na dobré úrovni až na některé nesrovnalosti. Na str. 16 se 

opakuje část věty „dochází k velkému rozvoji nejen v oblasti grafomotoriky, ale i například v 

práceschopnosti, můžeme začít využívat též pracovních listů“. Na str. 23 je nedopsaná věta „Zvolit 

aktivity k předmatematické gramotnosti s využitím pracovních listů tak, aby mohly být zasazeny do 
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projektu mateřské“. Dále se v práci vyskytuje několik drobných chyb ve tvaru slov jako např. na str. 

47 „důležitý chybějící část“. 

V textu jsou fotografie žákovských řešení, které dobře ilustrují průběh práce na pracovních listech. 

 

Otázky k obhajobě  

1) Oddělování pole provázkem se mi velice líbilo, i když tato aktivita nedopadla podle Vašich 

představ. Kde by se tato aktivita dala ještě využít? 

2) Máte nápady na zpracování pracovních listů k dalším Pražským pověstem a legendám? 

  

Vyjádření ke shodám v systému Theses: < 5%  

 

Hodnocení:  

Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji známku 2. 

  

  

  

  

  

V Praze 10. května 2021     ………………………………...         Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. 


