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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma práce je mezioborové a nosné, zatím spíše opomíjené, vychází ze zájmu autorky a zcela
jistě zasluhuje pozornost. Struktura práce je logická a vztahuje se zcela k tématu. Problém i cíl
formulovány jasně.
Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:
V teoretické části musela autorka samostatně najít cestu, jak získat potřebné informace ke
zpracování tématu a podkladů pro praktickou část. Zabývala se proto řadou souvisejících
témat, která vhodně propojila s předškolním vzděláváním. Pouze na str. 44 vypadla citace
autora (Vorel...?).
2. Formulace hypotéz, provázanost na problém a cíle práce:
Vhodně si formulovala otázky, související s cílem práce.
3. Metody, vhodnost, logika postupu práce.
Autorka zvolila dvě pro řešení práce vhodné a pro ni dostupné metody. Je nutné ocenit, jak si
na základě studia a zpracování teoretické části i vlastní praxe strukturovala a specifikovala
záznamový arch, který byl základem pro pozorování při praktickém sběru dat.
4. Úroveň analýzy, interpretace a diskuze.
Autorka formuluje a analyzuje svá zjištění velmi dobře a s vlastním názorem. Diskuze mohla
být, vzhledem k samostatnosti autorky i schopnosti vlastní úvahy, rozsáhlejší.
5. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry správně shrnují získané poznatky ve vztahu k cíli a formulovaným otázkám. Autorka
však projevuje zbytečně nízkou sebedůvěru a závěry i doporučení formuluje poněkud
ostýchavě, ačkoliv samostatně získané informace dokázala velmi dobře zpracovat a zhodnotit.
6. Formální stránky práce:
Formální stránka odpovídá požadavkům, práce je úpravná.
7. Celkové zhodnocení práce:
Práce vykazuje osobní zaujetí pro zvolené téma, vysokou samostatnost v řešení i serióznost v
jeho zpracování.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky: Kde vidíte největší problém zahrad MŠ ?
Jaké hlavní parametry by měla mít zahrada ?
Jaký je váš názor na střet mezi přírodní zahradou a umělým zařízením a hračkami ?
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