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 Diplomantka sama navrhla téma své diplomové práce. Již tento fakt svědčí o zájmu 

diplomantky o danou problematiku. Mezi zadáním a realizací práce uplynula poměrně dlouhá 

doba, diplomantka se však dokázala zodpovědně k tématu vrátit a svědomitě téma zpracovat. 

 Při shromažďování materiálů a při studiu literatury prokázala trpělivost a důkladnost, 

což dokládá i pestrost uvedených informačních zdrojů. Nové poznatky a zpracované úseky   

konzultovala s vedoucí práce, rovněž tak rozsah a vhodnost jednotlivých kapitol. Trpělivě 

přepracovávala a přehodnocovala obsah a skladbu jednotlivých kapitol. 

 Pro zpracování tématu zvolila autorka teoreticko praktický přístup. Teoretická část, 

zabývající se především teorií pedagogického projektu, je zpracována přehledně a logicky s 

respektem k citovaným zdrojům a ve vztahu k předškolní pedagogice. Rovněž tak část, 

týkající se podpory zdraví v mateřské škole.  

 S největšími problémy se autorka potýkala při zpracování praktické části. Formulace 

hypotéz, dílčích cílů, jejich naplňování a zodpovězení prošlo několika fázemi. Pravděpodobně 

i proto působí závěrečná verze jako kompilát ne zcela souvisejících poznatků. (5.3 x 5.3.1). 

Někdy je interpretace výsledků poměrně strohá, není jasné kritérium hodnocení, způsob 

hodnocení apod. . Při interpretaci výsledků se autorka odvolává na stanovené hypotézy, 

souvislost však není jasná a jednoznačná (6.2, 6.3, 6.4). Ukázka cvičení s pejsky měla být 

pravděpodobně motivací pro 5. den projektu. V práci jsou však oba údaje uvedeny bez 

vzájemných souvislostí. 

 Ve formulaci cíle práce autorka uvádí „...ověřit vytvořený projekt...“ . Při závěrečném 

zpracování samotné ověřování projektu poněkud zaniklo. Není jasné, co považuje autorka za 

kritéria ověření projektu. Z čeho pak usuzuje splnění tohoto cíle? 

 Jako vedoucí práce nemohu zcela souhlasit se všemi doporučenými cviky (příloha č.5) 

a činnostmi (využití gymnastického míče při stolování). 

 Zpracování a interpretace výsledků dotazníkového šetření je jednoduché a názorné. 

Osobní zainteresovanost dokládá fotodokumentace. Návodné je zpracování projektu v příloze. 

 Ze struktury práce  je patrné, že se autorka zorientovala v zásadách psaní odborných 

textů. Z formálního hlediska doporučuji do budoucna volit doporučené styly nadpisů 

jednotlivých kapitol a podkapitol. 

  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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