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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je aktuální a velmi přínosné. Problém a cíl práce formulován dobře. Struktura 

práce je logická a správná.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Autorka vychází z velmi dobré rešerše a seznámení s problematikou řízení pohybových 

činností v mateřské škole. Celkově prokazuje výbornou schopnost pracovat se zdroji. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Z hlavního cíle jsou formulovány konkrétnější dílčí cíle a z nich vyplývající výzkumné 

otázky. To vše dává velmi dobrý základ pro logiku zpracování celé práce. Pro realizaci byly 

zvoleny dvě vhodné metody – zúčastněné pozorování a polostrukturované interview. Byl 

jasně popsán postup výzkumu a kritéria hodnocení, které si studentka zvolila. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Realizace celého šetření byla časově i organizačně náročná. Nejprve musela autorka připravit 

praktickou realizaci jednotlivých stylů, které pak provedla a na základě zvolených kritérií 

zhodnotila a ještě zkonzultovala s učitelkou. Ve výsledkové části autorka prezentuje tedy 

rozsáhlé výsledky svého pozorování realizace jednotlivých stylů i rozhovorů. Následně je 

v diskuzi analyzuje a hledá příčiny problémů a další možnosti realizace.  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry jasně formulují zjištěné možnosti realizace vyučovacích stylů v uvedeném provedení. 

Výsledky lze velmi dobře dále využít v praxi i ve výuce. 

Formální stránka práce: 

Formálně je práce na dobré úrovni, pouze na několika místech autorka při doslovných citacích 

neuvádí stranu původního díla (viz kap. 4.1, nebo s.20). 

Celkové zhodnocení práce: 

Autorka v práci prokázala výrazné osobní zaujetí pro téma, přistoupila k řešení práce velmi 

aktivně a samostatně. I přes to, že dosud nemůže mít dostatečnou praxi, prokázala velmi 

dobrou schopnost analyzovat situace ve vyučování, pozorovat děti a vyvodit závěry z jejich 

reakcí. Práce může být dále dobře využitelná i ve výuce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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