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Bc. Kristýna Bílková ve své diplomové práci dokazuje, že literární text nemá jen 

funkci zábavnou či estetickou, ale že se může stát výchozím bodem pro mnoho 

dalších činností, které rozvíjejí celou osobnost dítěte/člověka.  

V teoretické části studentka účelně propojuje teorii s následnou praktickou částí. 

Za povšimnutí jistě stojí kapitola věnující se literárnímu textu v RVP PV (kapitola 

4.2), kde pisatelka vhodně poukazuje na to, jak lze prostřednictvím literárních textů 

naplňovat cíle RVP i tam, kde se to primárně jeví jako nemožné.  

Jádrem diplomové práce je však část praktická, která demonstruje, jak se dá 

v mateřské škole pracovat s příběhem, konkrétně pak s regionální pověstí. Zvolení 

tohoto žánru považuji za velice žádoucí, neboť vztah k místu a patriotismus jsou jistě 

hodnoty, ke kterým bychom měli děti vést. Oba prezentované projekty byly výborně 

uchopeny, pověst v nich nebyla jen jakýmsi doplňkem navazujících činností, ale stala 

se zdrojem motivace a jakýmsi průvodcem všech následujících aktivit, které byly 

různorodého charakteru (pohybové, zvukové, prožitkové). Je důležité zde také zmínit, 

že u každého úkolu/činnosti je znát, že jeho autorka ví, proč ho s dětmi dělá a jaký 

má smysl/cíl. Oba projekty jsou velmi detailně propracované (v tabulkách jsou 

přehledně uvedeny názvy činností, cíle a potřebné pomůcky) a v tom tkví praktický 

přínos této práce, která se může stát předlohou či motivací pro podobné projekty.  

Z této diplomové práce je cítit zaujetí pro dané téma a entuziasmus, se kterým 



studentka přistupuje ke své práci v mateřské škole.  

 

Otázky k diskusi: 

1) Zajímalo by mě, zda diplomantka ve svém projektu s pověstmi v MŠ i nadále 

pracuje a jak tuto práci přijímají její kolegové.  

2) Z práce vyplývá, že uvedená MŠ velmi dobře spolupracuje s rodiči. Zajímalo 

by mě tedy, zda je tato spolupráce dlouhodobá nebo zda byla vytvořena až na 

základě tohoto projektu a jak se tato spolupráce osvědčila. 

 

Práci Bc. Kristýny Bílkové doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …..........................                             ….…………………………. 
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