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Hlavním cílem bakalářské práce je natočení videozáznamu a vytvoření prezentačního 
videopořadu pomocí střihového programu Pinnacle Studio 14.  
Prezentační videopořad má za úkol představit Mateřskou školu v Benátkách nad Jizerou, kde 
autorka pracuje jako učitelka. Pořad má přiblížit celoroční činnost školy, za pomoci 
technických prostředků ukázat rodičům žáků školy prostředí, ve kterém se děti nacházejí a 
také představit náplň dětského života v mateřské škole. Videopořad by se měl uplatnit i při 
samotné prezentaci školy. 
Autorka „svoji“ školku vylíčila poutavě a zajímavě. Ta je specifická tím, že do výuky a 
výchovy zařazují i prvky z montessori pedagogiky. Rodiče vidí děti, jak pracují s montessori 
pomůckami, individuální práci na kobercích i společnou práci na „elipse“. 
Popisuje strukturu aktivit a činností. Vytvořila videopořad, který je nejen pozvánkou 
k nahlédnutí na činnosti dětí, ale také stručným popisem prvků montessori pedagogiky. 
Z práce je zřejmé, že tato problematika je jí blízká. Velmi pěkně působí nápadité rozčlenění 
na aktivity denních činností a dále činnosti podle ročního období. Vyplývá z toho, že autorka 
začala práci s předstihem a věnovala jí dostatek času. Výběr a sestřih natočeného materiálu 
musel zabrat mnoho času. Videopořad zaručeně upoutá rodiče, kteří se rozhodují, kam své 
dítě umístit. Je zajímavý, poutavý, výstižný a přesto stručný. Pořad provází známé dětské 
melodie. 
V teoretické části se jednak soustředí na vysvětlení pojmů týkajících se předškolního 
vzdělávání. Nejprve se zaměřuje na konkrétní školu a popis všech souvislostí. Představuje 
každodenní práci a prostředí školy. Dále se věnuje vysvětlení odlišnosti školy, využívající 
v práci s dětmi prvky montessori pedagogiky. Popisuje, které konkrétní prvky ve škole 
používají. Vysvětluje stručně, co je montessori pedagogika, vznik a vývoj. 
Kladně hodnotím průzkum o využívání prezentace v MŠ. Jeho závěry jsou opravdu 
překvapivé. 
Jednoduše a přehledně porovnává prezentační techniky. V praktické části můžeme porovnat 
námět, obsahový a technický scénář se skutečností. 
V závěru práce jsou vhodně přiloženy technické záležitosti, jako souhlas rodičů s natáčením a 
také Licenční smlouva s OSA.  
 
Otázky k obhajobě: 
1. V čem vidíte hlavní přínos prvků montessori pedagogiky pro Vaši práci? 
2. Zúčastňují se „svatebního dne“ také rodiče a jaké jsou jejich reakce? 
 
Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci po stránce obsahu, rozsahu i po stránce 
formální. 
Proto ji  D O P O R U Č U J I   k obhajobě. 
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