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Oponentský posudek diplomové práce JANY HIMMLOVÉ
"Sociální klima mateřské školy"
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Diplomová práce se věnuje problematice sociálního klimatu mateřské školy. Zvolené téma,
respektive způsob, jakým jej autorka zpracovala je možné hodnotit jako aktuální. Rozsah
práce vyhovuje stanoveným požadavkům (115 stran). Členění kapitol je logické, text je dobře
strukturován s využitím použité literatury.
Autorka v úvodu zdůvodňuje volbu tématu, kdy argumentuje vlastními zkušenostmi a cíl
práce směřuje i k dalšímu praktickému využití ve vlastní řídící funkci se snahou zachování
identity malé mateřské školy, která je součástí komplexu třinácti mateřských škol. Výborně je
zvolen v praktické části akční výzkum, který autorce umožňuje sledování vývoje sociálního
klímatu prostřednictvím zážitkové pedagogiky a outdoorových technik při společných
činnostech s rodiči.
Velkým přínosem bylo využití osmdesáti titulů prostudované literatury. Teoretická část byla
velmi dobře propracovaná jako celek, autorka předvedla schopnost pracovat s odbornou
literaturou, analyzovat i srovnávat. Např. ve 2. kapitole charakterizuje předškolní věk se
zaměřením na zvolené téma a velmi kvalitně analyzuje emoční vývoj dítěte i aspekty
socializačního procesu, což je přínosem diplomové práce (s. 28- 32) Autorka se ve své práci
zamýšlí nad možnostmi současných normativních dokumentů předškolního vzdělávání,
vyzdvihuje jejich pozitiva při tvorbě ŠVP s pojetím klimatu mateřské školy. Oceňuji, že
autorka si je vědoma náročnosti zvoleného tématu, proto velmi kvalitně propracovala
teoretickou část, což ji umožnilo připravit vlastní akční výzkum, kdy využila kombinaci
různých metod (rozhovor, dotazník, pozorování atd.). Autorka získala zajímavá data z ročního
výzkumu, která vhodně interpretovala a dále navrhla další možná řešení.
Autorce doporučuji
v odborném tisku.

závěry

diplomové práce i vytvořený projekt připravit pro publikaci

Předložená

diplomová práce splňuje všechny požadavky, doporučuji, aby se stala předmětem
obhajoby. Autorce navrhuji, aby v rámci diskuze reagovala na následující otázku:

Objasněte, jak jste zkoumala při pravidelných denních činnostech v mateřské škole vzájemné
vztahy mezi dětmi, pedagogy, rodiči a zaměstnanci (viz. s. 113) a co jste konkrétně zjistila.
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