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Studentka zahájila obhajobu diplomové práce zdůvodněním tématu,
které bylo věnováno tvorbě a realizaci projektu mateřské školy v
přírodním stylu. Prezentace diplomové práce nebyla zcela
strukturovaná, neboť diplomantka se hned začala vyjadřovat k
připomínkám vedoucí práce. Komise konstatovala, že v teoretické
části chybí problematika prožitkového učení a jasná provázanost
RVP PV s tématem školní zahrady.
V průběhu obhajoby byly položeny následující dotazy:
1. Znáte studie zabývající se významem spontánních aktivit dětí
předškolního věku venku?
2. Objasněte, proč se v zahradní učebně objevuje název ostrov pirátů
3. Jaké zdroje pro tvorbu školních zahrad v environmentálním stylu
byste doporučila pro pedagogickou praxi?
4. Sumarizujte závěry své diplomové práce.
5. Objasněte logo vaší mateřské školy "Jsme na jedné lodi".
6. Zobecněte základní doporučení pro tvorbu školní zahrady MŠ v
přírodním stylu. (na tuto otázku studentka odpověděla až na základě
dalších doplňujících otázek)
7. Jaká kritéria musí splňovat zahrada v přírodním stylu (na tuto
otázku studentka nedokázala fundovaně odpovědět)
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