
Posudek vedouciho bakabifske pnice : 

Bakalarska prace Petry Polesne : Bra a hracka v matefske skole zpracovava zasadni te
rnatiku pro predskolni vYchovu. Ernpiricke zachyceni detske hry neni snadna problernatika 
pro jeji rnnohotvamost a promenlivost. Autorka si vedle obecnejsich vYchodisek pro hru a 
hracku dokazala uze vybrat problem a tim je misto a moznosti souborU hracek ve me pred
skolnich deti. Tento uhel pohledu nebyl zatim v podobnych pracich cHern zkoumani. 

Teoreticka cast vytvari v obsahu kapitol naprosto pIne vYchodisko pro pnblizeni a 
vymezeni trech zakladnich oblasti podstata hry ditete, misto hry v materske skole a funkce 
hracky. Je zde pouzita stezejni literatura pro definovani, deleni a vysvetlovani podstaty a pn
nosu hry pro deti. Cela tato cast je logicky clenena, a jiz v teto etape zpracovani studentka 
projevila vYjimecny zajem 0 proniknuti do nazorU v odbome literature. Je pravdou, ze si mene 
venia ve vyslovovani vlastnich nazorU, pfipadne zkusenosti, ktere rna jako ucitelka, ktera 
s detmi souvisle pracuje v MS uz cely skolni rok. To ale neznamena, ze neuvedla i sva pozo
rovani nebo shrnud studovane problematiky. Odbome zdroje zodpovedne a podle dane normy 
uvadi. Souhrnne receno, teoreticka cast rna velmi peknou odbomou uroveii a pnpravuje tak 
odbomy zaklad pro nasledujici empirickou cast. 

Empiricka cast a jeji cile se soustred'uji na soubory hracek, jejich oblibenost, potfebu 
je i z jednotlivych hracek vytvaret. V neposledni fade se zamefila na navrzeni a realizacni 
zajisteni vlastniho originalniho souboru hracek ze dfeva, ktery nechala vyrobit a nasledne 
sledovat jeho pouzivani ve me deti v MS. Hypotezy jsou s cHi provazany a maji podobu hlub
siho proniknuti do procesu hry deti se soubory hracek, sledovat snahu je vytvaret a mit sdru
fujici a kooperativni ucinek na detskou skupinu. Teziste metod vYzkumneho setfeni je ve 
strukturovanem pozorovani, ktere je vhodne nasmerovane na cilove a hypoteticke atributy hry 
se soubory hracek (kooperace-pasivni, aktivni, sdruZovani spoluhracu, navraceni se 
k nametum, smerovanI k vytvareni pfibehu a vlastnich souborU hracek). Archy s pozorovanim 
jsou pfinosnym materiaiem pro predstavu herniho procesu. Shmud vYsledkU ukazuje schop
nost systematicky vyhodnotit ziskane poznatky s nadhledem a vhodne stylisticky je pnblizit. 
Zaver mimo jine potvrzuje i obohaceni autorky v kvalifikacni profesni rovine. 

Studentka od pocatku projevila velke soustredeni, hluboky zajem a dostatek vlastnich 
invenci pri prozkoumani zvolene problematiky. Jako vYznamny pocin chci oceni! navrzeni a 
zhotoveni souboru ,,Hospodarsvi", ktery mel teoreticky zaklad v souboru "Technika univer
za" psychologa V.Boreckeho. Nove vznikly dfeveny soubor P.Polesne rna 40 prvkU rozdele
nych do 7 tematickych celkU. 

Celkove je BP velmi zodpovedne zpracovana, nema nedostatky v zadnem smeru posuzovani. 
Nad ramec pozadavkU pro tento typ prace byl zpracovan i prinosne vyuzit originalne vytvore
ny soubor pro hrove cinnosti s detskou skupinou. Bakalarskou praci doporucuji k uspesne 
obhajobe. 

Owka k obhajobe : 
• Vi del a byste momost rozsirit tema sve BP a jakym smerem? 
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