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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma práce je výrazně aktuální vzhledem ke zvýšeným řečovým problémům dětí a odkladům
školní docházky z těchto důvodů. Problém a cíl práce je jasně stanoven.
Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:
Teoretická část je řazena logicky, zabývá se jak pohybem v životě předškolního dítěte, tak
úrovní řeči a jejími poruchami, souvislostmi se školní zralostí a připraveností, a to v oblasti
motorické i řečové. Uvádí možnosti diagnostiky obou oblastí. Cituje jak teoretické, tak
výzkumné práce.
Metody, vhodnost, logika postupu práce:
Rešerše je podkladem pro formulování konkrétních hypotéz, které se vztahují k dílčím cílům.
K řešení je použito 5 metod. Autorka se snažila o maximální uchopení problému, nejen
z hlediska zjištění úrovně řeči a motoriky, ale také se pokouší odhalit příčiny. Kromě
standardizovaných testů motoriky a řeči oslovuje anketou rodiče, analyzuje ŠVP MŠ a vede
rozhovor s učitelkami. Všechny metody jsou řádně popsány.
Úroveň analýzy, interpretace a diskuse:
Interpretace výsledků je jasná a přehledná a správně vyhodnocuje hypotézy. Diskuse je
založena jak na rešerši, tak na vlastních názorech a zkušenostech z výzkumu.
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry jsou formulovány jasně a přehledně. Výsledky práce jsou zásadním přínosem v této
oblasti a velmi doporučuji jejich publikování.
Formální stránka práce:
Formálně je práce zpracovaná odpovědně a na požadované úrovni.
Celkové zhodnocení práce:
Autorka své téma zvolila sama a k práci přistoupila velmi samostatně a aktivně. Práce přináší
zcela nové výsledky, zasluhující publikování. Shoda s jinými pracemi je menší než 5%.
Otázky:
Kde vidíte největší problémy vývoje z hlediska obou oblastí – motorické a řečové?
Zhodnoťte přístupy rodičů.
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