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

Téma práce je velmi aktuální vzhledem k přijímání dvouletých dětí do MŠ, proto velmi 

oceňuji volbu tohoto tématu. Problém je jasně vymezen a cíl práce návazně formulován. 

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z 24 zdrojů a zaměřuje se správně na charakteristiku dvouletých dětí a 

možnosti práce s nimi. Ještě trochu více mohly být poznatky o vývoji aplikovány 

k možnostem realizace pohybových činností, ale celkově je teoretická část velmi dobrým 

základem pro část praktickou. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Ve vztahu k cíli byly formulovány čtyři výzkumné otázky. Pro jejich osvětlení byl jako hlavní 

metoda zvolen experiment, založený na opakovaném pozorování, na základě prvního 

pozorování je upraveno řízení aktivit a znovu realizováno. Domnívám se, že je to velmi 

vhodná metoda, která prohlubuje sebereflexi autorky-učitelky, a to i do budoucna. Doplněním 

byla anketa a rozhovor. Autorka se tím smažila postihnout zainteresované osoby a zjistit 

maximum o daném problému. Celé šetření je logické. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuse: 

Autorka popisuje realizaci aktivit, jejich vyhodnocení, navržené změny a novou realizaci. 

Postup je logický, na základě pozorování jsou formulovány zjevné problémy. Nové opakování 

ukazuje pozitivní posuny v řízení. Interpretace celého postupu je přehledná. Vhodně jsou 

interpretovány výsledky ankety i rozhovoru. Vše je shrnuto v závěru výsledkové části a 

zodpovězeny výzkumné otázky. Diskuse velmi vhodně uvádí vlastní výsledky v propojení 

s teorií a dalšími názory, včetně vlastních. 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry jasně formulují zjištěná fakta, která jsou zároveň zásadami pro praxi při práci 

s nejmenšími dětmi v MŠ a je třeba je stále zdůrazňovat. 

Formální stránka práce: 

Práce je na odpovídající úrovni. Shoda s dalšími pracemi je menší než 5%.  

Celkové zhodnocení práce: 

Práce je jedinečná svým tématem - zaměřením na specifika řízení pohybových činností 

nejmenších dětí. Přináší jasné poznatky a je proto přínosem pro praxi. Zároveň si autorka 

vyzkoušela své možnosti co nejobjektivněji posuzovat praxi. Projevila vysoký zájem i aktivitu 

v realizaci práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Jaké vidíte možnosti řízení pohybových činností při propojení nejmenších dětí se staršími 

dětmi? 
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