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Bakalafska prace Zdenky Slechtove 

"KosmogonickY myrus v matefske skole" 

Autorka si pro svou bakalarskou praci zvolila velmi neobvykle a zajimave tema. 
V uvodu teoreticke casti bakalafske prace jsou prehledne uvedeny poti'ebne 

informace, ktere jsou nezbytne pro seznameni se s autorcinymi zamery a s 
jednotlivYmi cili dane prace. Velmi podrobne se autorka venuje pojmu mytus a k jeho 
definovani vyuziva mnoha ruznororych zdroju. Soucasti teoreticke casti je i seznam 
adaptaci mytu pro deti, kde se autorka rozhodla pouze pro vycet. Bylo by zajimave 
zamyslet se nad kvalitou spracovavani aspon nekterych adaptaci. ZajimavY je 
srovnavaci pohled na mytus a hru, ale myslim, ze autorka neprozkoumala danou 
problematiku tak dusledne, aby mohla detskou hru jednoznacne pfipodobnovat myru. 
Velmi zajimavou, pfinosnou a v neposledni fade i ctivou je kapitola venujici se mytu a 
pohadce. Ocenuji, ze autorka venovala dostatecny prostor problematice literatury v 
dramaticke rychove. Autorka se podrobne zabYva i kriterii vYberu literarniho textu pro 
praci s detmi a autorcina citlivost pro vyber vhodneho textu pro dramatickou praci se 
projevi v samotne prakticke casti bakalarske prace. 

Projekt popsany v prakticke casti bakalarske pnice autorka realizovala ve dvou MS, 
tato skutecnost pfinasi moznost porovnat prubeh cinnosti a vysledky prace v 
jednotlivYch detskYch kolektivech, toho autorka pIne nevyuzila. Soucasti projektu byla 
dramaticka prace s literarnim textem, individualni rozhovory s detmi a skupinove 
rozhovory. Vsechny tyto cinnosti se casove prolinaly, je tedy otcizkou, zda by nebylo 
logictejsi zaznamy rozhovoru uvest az v zaveru prakticke casti bakalafske prace, 
nebot' vYPovedi deli byly v nekterych pripadech bezesporu ovlivneny predchazejici 
dramatickou praci s pnbehem 0 stvoreni sveta. 

Pi'i individualnich rozhovorech autorka dobre klade otcizky, dokaze uhlidat, aby 
nebylo s detrni manipulovano. Pfi skupinovYch rozhovorech byly deti velmi pekne 
motivovany a ocenuji, ze kazde dite melo moznost se prezentovat. Text, ktery si 
autorka zvolila pro svlij projekt, je podrobne popsan z nekolika hledisek. Je zrejme, ze 
autorka si je dobre vedoma vsech pfedpokladu nutnych pro kvalitni vyuiiti literarniho 
textu pri dramaticke praci. Zaujal me prehledny system skratek, ktery autorka pouziva 
pri charakterizovani pOuZitYch metod dramaticke vychovy. 

Celkova struktura projektu je velmi kvalitne a profesionalne vypracovana. Vyuiiti 
jednotlivYch metod prace a jejich zarazeni v dane fazi projektu je peclive promysleno. 
Projektje pomerne narocny a velmi obsahove bohatY. V popisu realizovaneho 
projektu postradam casovY harmonogram jednotlivYch dni. Autorka uvadi, ze projekt 
realizovala ve dvou dnech a to se skupinou deti, ktere nemely zadne zkusennosti s 
dramatickou vYchovou. Z textu bakalarske prace krome toho vyplyva, ze nektere 
individuaLni a skupinove rozhovory probihaly tehoz dne pi'i odpolednim programu, 
nebo po ukonceni 1. bloku projektu. Je otazkou zda velka narocnost a mala casova 
dotace neovlivnily kvalitu prubehu celeho projektu. Vyraznejsi komplikace ovsem 
autorka v zaverecnem shrouti prakticke casti sve prace nezminuje. 

Prace je kvalitne vypracovana a je velmi zajimava a inspirativni z mnoha hledisek. 

Bakalafskou praci navrhuji pfi uspesne obhajobe hodnotit ryborne 
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