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     Diplomová práce Bc. Kateřiny Schreiberové je pozoruhodná didaktická práce 
s hlubším dosahem. Kateřina v ní – mimo jiné – prokázala schopnost uvažovat 
v hlubších souvislostech oborových (literáněvědných), kulturních, společenských, ale 
také obecně lidských. Ve své práci směřuje na jedné straně k celkovému rozvoji 
osobnosti dítěte, na druhé straně (v organickém propojení) k zachování lidových 
tradic, lidového folkloru a moudrosti v něm obsažené. 
     Po teoretickém rámci, vymezení pojmů (vzhledem k pedagogické praxi) a sondě 
do výchovně-vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání se Kateřina věnuje 
charakteristice vybraných sbírek folklorní slovesnosti a analýze vybraných textů 
(teoretická část práce). V praktické části práce Kateřina charakterizuje svá působiště 
(MŠ Semínko a Toulcův dvůr) a uvádí konkrétní (prakticky ověřené) činnosti, 
přirozeně rozložené po měsících školního roku (září až červen), v souladu s folklorem 
a jeho přirozeností. U všech činností je přehledně uveden cíl, prostředky k jeho 
naplnění a uvedeny potřebné pomůcky. Nechybí zhodnocení projektu 
diplomantčinými kolegyněmi, učitelkami MŠ; to rovněž považuji za velmi přínosné. 
    Na práci oceňuji poctivost a pečlivost zpracování, systematičnost zpracování, 
teoretickou poučenost, osobní zaujetí pro věc a angažovaný postoj a v neposlední 
řadě také pojetí předškolní (literární) výchovy, které se odvíjí od práce s takovým 
textem / materiálem, který je dítěti svojí přirozeností velmi blízký. Nemohu rovněž 
opomenout významný praktický přínos (využitelnost) práce pro předškolní 
vzdělávání a rozvoj dítěte.
     Pro účely obhajoby doporučuji Kateřině reflektovat své vybrané zajímavé
zkušenosti z praxe (viz praktická část práce).       
     Práci Bc. Kateřiny Schreiberové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji 
k obhajobě. Přeji Kateřině mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 30. srpna 2011                                  PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.






