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Studentka na práci pracovala soustavně a pečlivě. V průběhu práce pravidelně 
konzultovala, a to nejen s vedoucím práce, ale i s dalšími doporučenými odborníky 
nebo učitelkami z praxe. Samostatně pracovala s literaturou a dalšími zdroji.  

 
Předkládané práce je rešeršně-výzkumná. Autorka v rešeršní části porovnává 
venkovní a vnitřní prostředí a upozorňuje na význam využívání venkovního prostředí 

(především školních zahrad) v předškolním vzdělávání. Vhodně zpracovala zákon 
410, články týkající se lesních MŠ i část věnující se historii tohoto trendu (např. lesní 
pedagogiky či eubiotické reformy). Rešeršní část obohacuje o autentické zkušenosti 
z Dětského dopoledního klubu Šárynka, ve kterém suplovala v zimním období 

nemocnou učitelku. 
 
Výzkumným cílem předložené BP bylo  

a) sledovat množství času, které učitelky tráví s dětmi venku a vevnitř,  
b) připravit a realizovat s dětmi ve program, ve kterém by bylo možné zadat 

dětem grafomotorické listy, 

c) anonymní vyhodnocení těchto listů v pedagogicko-psychologické poradně. 
 
Předložená práce má 65 stran. Práce je koncipována podle obvyklých pravidel.  

 
Volba a šíře citované literatury odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 
práci (více než 30 citací). 

Formální úprava a jazykový projev autorky je velmi kvalitní. 
Po obsahové stránce je práce zpracována důkladně.  
 

Celkový dojem: práce naplňuje požadavky kladené na bakalářské práce. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
 

Otázky: 
1. Myslíte, že výsledek „mladší děti mají lepší výsledky v grafomotorice ve státní 

(běžné) MŠ, ale starší mají lepší výsledky v Šárynce“ koresponduje (nebo 

ne?) se zjištěním, např. z Waldorfských škol, že mladší děti se jeví za 
vrstevníky ze škol klasických jakoby zaostalé, ale děti starší své vrstevníky 
z klasických škol obvykle předčí? 

2. Jak si vysvětlujete skutečnost, že většina učitelek není seznámena se s 
vyhláškou, stanovující doporučený dopolední dvouhodinový pobyt venku? 

3. Znáte nějaké další lesní MŠ / dětské dopolední kluby v ČR? Myslíte, že jich 

bude přibývat?   
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