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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autorka se ve své práci zaměřuje na využití různých didaktických stylů v prostředí mateřské školy. 
Formulace problémů je logická. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, poměr 
teoretické a praktické části práce je vyvážený, celá práce je přehledná.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka seznamuje s problematikou, teoretická východiska jsou velmi precizně a 
zároveň přehledně zpracována.  Z těchto, velmi dobře teoreticky zpracovaných východisek, vychází 
při řešení praktické části své práce. 
Velmi kvalitně je zpracována i část obsahující přípravy jednotlivých hodin, jež autorka využívala 
k realizaci výzkumného záměru. 
Autorka pracovala s řadou kvalitní literatury.   Je uvedena řada citací, které se vztahují k tématu, 
citace jsou uvedeny správně.   
 

3. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Pro získání potřebných výsledků autorka využívá metodu pozorování a polostrukturovaného 
rozhovoru. Veškeré získané výsledky jsou podrobně a přehledně zpracovány, u všech 
vyzkoušených metod autorka přidává i vlastní postřehy, názory a dojmy, které zároveň propojuje 
s teoretickými východisky.  
V diskusi získané výsledky souhrnně analyzuje a interpretuje. Výhradu bych pouze měla 
k zaujatosti a tím i možným zkresleným výsledkům. Autorka má velké výhrady k příkazovému 
stylu, toto své přesvědčení formuluje již v úvodu a v průběhu práce ještě několikrát. U jiných 
stylů, které se rovněž neosvědčily, se v diskusi zabývá možností, že by v případě zařazení jiných 
aktivit či častějšího opakování výsledky zlepšily, ale u tohoto stylu nikoliv. Z hlediska objektivity by 
bylo žádoucí přistupovat ke všem stylům stejně.  
Vzhledem k tomu, že k ověření funkčnosti daného stylu byla využita vždy jediná aktivita, resp. 
cvičební jednotka, považuji některé zobecňující interpretace za příliš radikální. 
Postrádám v diskusi rovněž zamyšlení, zda úspěch některých stylů není dán i jejich časovým 
sledem a zda by časté zařazovaní některých stylů nemohlo vést i jejich menší úspěšnosti (děti jsou 
z nových věcí obvykle nadšené a přistupují k nim aktivně, opakováním mohou na atraktivitě 
ztrácet).  
I přes tyto výhrady považuji schopnost autorky analyzovat a interpretovat výsledky za 
nadprůměrnou. 

 
4. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 

přínos a využití výsledků. 
V závěru je stručně a přehledně shrnutý záměr celé práce. Autorka vhodně zmiňuje i doporučení 
pro praxi či pro svou další práci v této oblasti. Výsledky jsou velmi dobře zpracované a pro praxi 
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přínosné. 
 

5. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce. Jednotlivé kapitoly jsou jasně 
členěny a logicky uspořádány, formálně je práce na vysoké úrovni. 
 

6. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Pojetí a zpracování celé práce je na velice vysoké úrovni. Při zpracovávání bakalářské práce 
prokázala autorka nadstandardní orientaci v problematice a schopnost kvalitně pracovat s 
odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Domníváte se, že by měl některý vyučovací styl ve výuce pohybových dovedností předškolních 

dětí převažovat? Který by to podle Vás byl? 
2) I odborná literatura uvádí příkazový styl jako vhodný pro určitý typ aktivit či pro určitou část 

hodiny, z Vaší práce vyznívalo, že Vy jej zcela zavrhujete. Skutečně se domníváte, že je možné se 
bez něj zcela obejít? Pokud ano, o co své tvrzení opíráte? 
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