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

Téma práce je aktuální, protože způsob života omezuje tělesný a motorický vývoj od dětství a 

poznatky o jednotlivých skupinách MŠ jsou pro praxi přínosné. V úvodu však není vymezen 

žádný problém, tedy důvod, proč toto šetření autorka zvolila a co chce zjistit. Cíl je pak 

formulován dobře v praktické části, dílčí cíle jsou částečně postupem práce.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z rešerše 13 zdrojů listinných a 3 internetových, kromě toho je v práci 

dále mimo seznam citována řada autorů (zahraničních), které autorka nemohla číst, ale přebírá 

je z jiných publikací, což je nepřípustné. Také pro psychický vývoj by autorka měla volit 

primární citace, ne již převzaté. Ve větší části rešerše nenacházím propojení s tématem práce, 

proto bych prosila, aby autorka odpověděla konkrétně, jak vidí propojení úrovně motoriky 

s tvrzením např., že dítě věří, že rodiče je ochrání, nebo že si dítě přeje mít kamarády atd., 

Dále je tam mnoho stránek z učebnic. Proč autorka opisuje členění základní motoriky, jak to 

propojuje s tématem. Stejně uvádí testové baterie, které se netýkají předškolního věku, a 

naopak k problematice testování dětí tam pak není uvedeno nic. Podobně kapitola ke zdatnosti 

atd. Prosím také o vyjádření k citaci „ideální svět“ podle Luthera. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Byly formulovány 4 hypotézy k výkonnosti dětí, chvályhodné je, že se je autorka snažila 

zdůvodnit, což by ale spíše mělo vyplývat z rešerše v teorii. Je zřejmé, že autorka četla 

některé práce s měřením motoriky dětí, ale v rešerši je neuvedla, což je škoda. Metodami 

k řešení práce jsou dotazník pro rodiče na pohybové aktivity dětí a testování pomocí 4 testů.  

Úroveň analýzy, interpretace a diskuse: 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách, následně jsou srovnávány s výsledky dotazníků, 

které přinášejí informace o objemu, četnosti a frekvenci pohybových aktivit v kroužcích a 

s rodiči. Chápu volbu určitých procent jako hranici, když není použita statistika, ale jedná se o 

rozdíly 10%, což znamená přibližně v běhu 0,6 s, ve skoku 10cm a v hodu 50cm a při nízkém 

počtu dětí ovlivnitelném jedním výjimečným výsledkem. Proto se domnívám, že je 

srovnávání výkonů v procentech poněkud zavádějící. Kdyby autorka interpretovala výsledky 

v reálných číslech, byly by mnohem jasnější. K malým rozdílům je třeba ještě uvážit chyby 

měření. Přesto autorka přehledně ukázala vztah aktivit a výkonů a dobře je vyhodnotila. 

Domnívám se, že v celé práci byl opominut hlavní vliv, a to je vliv MŠ a autorky samotné, 

kdy podmínky, program školy, osobnost učitele významně ovlivňují výkonnost dětí. I dle 

jiných šetření jsou volnočasové aktivity málo významné. Prosím o diskusi k tomuto tématu. 

Kdysi bylo provedeno šetření, kde se ukázalo, že nejlepší výkony mají děti, které chodí samy 

ven. Z této práce také vyplývá pozitivní vliv častého spontánního pobytu venku. Tato zjištění 

však mohou být ovlivněna ještě dalšími faktory, mohla byste některé uvést? 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry jsou strukturované a uvádějí zjištěná fakta. 

Formální stránka práce: 

Práce je formálně zpracovaná v přiměřené úrovni, avšak více než dvojnásobně přesahuje 

základní rozsah práce, a to především kapitolami, které nesouvisí s tématem ani k němu 

nejsou nijak aplikovány. V textu jsou citovány práce, které nejsou v seznamu a které také 



autorka nemohla číst. V práci jsou některé faktické chyby: Publikace není test (!) s. 42, 

„kotrmelec“(!) s. 16.    

Celkové zhodnocení práce: 

Autorka odvedla mnoho práce při měření dětí i při získávání dalších informací. Interpretace je 

zkreslena využitím procent, ale domnívám se, že celkově bylo šetření podnětné a hodnotí také 

vlastní práci autorky-učitelky, což považuji za přínosné. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Vyjádřete se k připomínkám v textu. 

Citované měření dětí z roku 2010 ukazuje na určitý trend ve výsledcích, který mohl být 

podkladem pro hypotézu, prosím, zkuste ji formulovat. 

Vyjádřete se k výsledkům jako učitelka měřených dětí – co Vám výsledky přinesly? 
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