
Posudek vedoucího diplomové práce : 

Diplomová práce Světlany Simerské: Uplatnění regionálních zvláštností v projektovém 
plánování v mateřské škole zasazená do regionu Uherskohradišťska má nepochybně své 
opodstatnění pro dostatek místních tradic. Důraz byl však kladen i na projekt, jeho vznik, 
současné pojetí a využití v MŠ. Téma je pro aktuálnost projektové metody přínosné pro před
školní vzdělávání. 

Teoretická část tvoří přibližně 50% textu a svým obsahem /reformní snahy, současné 
plánování, projektování a analýza místních tradic/ vytváří komplexní a kvalitní východiska 
pro zpracování empirické části DP. Historické zdroje jsou čerpány i z originálních pramenů a 
odborné literatury, která se jim věnuje. Autorka se v této části (I. kap.) pokusila postihnout 
proměnu ped.myšlení v obecnější pedagogické rovině (i v pojetí ,,západu" i "východu"), ale 
nakonec se vrací a analyzuje reformní změny u dvou stěžejních představitelek předškolní vý
chovy. Velmi zajímavý je přínos analýzy prvního projektového námětu I. Jarníkové. Tento 
počin velmi oceňuji. 2.kap.opět komplexním způsobem zpracovává proměnu a současnost 
MŠ. Zde by bylo vhodné se více odpoutat od odb. zdrojů a formulovat pedagogické procesy 
také z vlastního pohledu a zkušeností. 3 .kapitola zabývající se projektem ve vzdělávací práci 
je přínosná, protože odb.literatury není mnoho a MŠ se potýkají s nadužíváním tohoto termí
nu aniž přijaly jeho principy. Čtvrtou kap.autorka vhodně strukturovala a představila tak in
spirativní materiál pro možné využití v práci s dětmi a s regionální tématikou. 

Empirická část má tři roviny zkoumání a ověřování-analýza vybraných ŠVP, vypra
cování a ověření projektu s regionální tématikou a navržení TVP s tímto zaměřením. Cíle 
jsou soustředěny na tyto roviny a vzhledem k typu výzkumných metod si autorka položila 
výzkumné otázky, protože její empirická část má podobu kvalitativního procesu a hodnocení. 
Autorce se podařilo cíle naplnit. 

Výsledky analýzy ŠVP ze 7 MŠ (i zkušenosti z vlastního projektu) uvedené ve shrnutí, dis
kusi a závěru ukazují, že získané poznatky přinesly autorce vyjasnění problematiky projektu 
ve vzdělávací práci, jeho možnosti i zatímní nepochopení. Literatura a historické prameny 
jsou vhodně voleny, škoda, že nejsou v seznamu literatury přehledně abecedně uspořádány. 
Drobné gramatické chyby, překlepy a občasná formulační neobratnost, jsou nedostatky, které 
narušují dojem z velmi pěkné a náročné DP. Vysvětluji si je především časovou tísní při do
končování práce. 

Autorka pracovala na své DP samostatně, vzdálenost nedovolovala tak častou možnost 
konzultací, kontinuitu práce narušila i autorčina vážná nemoc. 

Předkládaná DP splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce a doporučuji ji 
k úspěšné obhajobě. Vybrané a upravené části DP by bylo přínosné publikovat např. v daném 
regiOnu. 
Otázky k obhajobě : 
• Jaké byste doporučila postupné kroky při za začleňování projektu do ŠVP, aby ho mohly 

učitelky skutečně realizovat? 
• Jak si vysvětlujete aktivizaci zájmu rodičů při realizování projektu, jak byste tento typ 

spolupráce nazvala? 

N a vržená klasifikace : 
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