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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Cíle práce i pracovní hypotézy byly jasně a stručné stanoveny v metodické části práce v Kapitole cíle, 

hypotézy a úkoly práce. Cíle práce byly bez problémů splněny. 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Obsahové zpracování této práce je na velmi dobré úrovni. Práce má velmi dobře promyšlenou 
strukturu, je věcně i odborně kvalitně zpracovaná. Po jasném a stručném úvodu následují teoretické 
kapitoly věnované motorice a vývoji dítěte v předškolním a raném školním věku. Jednotlivé části jsou 
velmi pečlivě a s přehledem zpracované. Kapitola „Cíle, hypotézy a úkoly práce“ se soustředila na cíle 
práce, konkrétní metodika a charakteristika jsou v části „Metodika práce“. Použité metody i zkoumaný 
jsou velmi přesně a jasně definované. V podkapitole výsledky jsou podrobně hodnoceny výsledky 
jednotlivých testů pro skupiny předškolních i školních dětí. Výsledky jsou doplněny grafy i podrobnou 
analýzou. V kapitole Diskuze jsou zobecněny výsledky práce a diskutovány v rámci ontogenetického 
vývoje na přechodu od předškolní do raně školní fáze života dětí. Závěr je stručný a jasný. Literatura 
výběrem i kvalitou velmi dobře odpovídá záměrům práce. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Po formální stránce nemám připomínky. Bakalářská práce je kvalitní jak z hlediska jazyka i formálního 
členění. Snad jen část týkající se výsledků by mohla být lépe členěná v hierarchii kapitol. Asi 
nejvhodnější by bylo celou kapitolu označit jak Výzkumná (praktická) část se dvěma podkapitolami 
metodickou a výsledkovou. Ale i tak je struktura srozumitelná a logická. Velmi dobré jsou i grafy. 
Literatura čítá 60 citací. Literatura je správně citována v textu. 
 
 

4. KOMENTÁŘ (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro 
praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
 Práce na mne působí velmi dobrým dojmem. Je kvalitní jak z hlediska obsahového, tak i 
formálního. Z odborného hlediska nepochybně splnila cíle, které si kladla. Po stránce formální i 
obsahové jsou teoretické části velmi dobře zpracované, a totéž lze říci i o kapitolách týkajících se 
vlastního výzkumu. Jedná se o výzkum pilotní, takže soubor není nijak velký, přesto však práce 
poskytla velmi zajímavé a cenné výsledky. 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
A) Existují výraznější rozdíly mezi pohlavími u předškolních a školních dětí? 
B) Domníváte se, že je možné už v mateřských školkách provádět motorické testy školní 

zralosti? 
C) Je filipínská míra dostatečná k hodnocení motorické zralosti? 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 

velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 

Práci považuji za skutečně zdařilou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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