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

Téma práce je velmi aktuální vzhledem k různosti názorů na přínos běžných a lesních škol. 

Autorka téma volila na základě vlastních zkušeností s různými skupinami, podmínkami i 

řízením, kde vnímala určité problémy, což se stalo podkladem snahy k jejich osvětlení. 

Struktura práce je odpovídající. Problém a obecný cíl práce jsou formulovány v úvodu (s. 7).  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z celkem 44 zdrojů, z toho je 6 zahraničních. Autorka zpracovala 

velmi dobrou rešerši k tématu, velmi dobře formuluje a správně cituje. Text je velmi dobrým 

podkladem pro výzkumnou část.  

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

V úvodu výzkumné části je formulován spíše dvojitý cíl, který mohl být ještě obecnější 

(Existují rozdíly…). Tento cíl je v dílčích cílech velmi dobře konkretizován do tří oblastí a na 

ně navazují tři jasně formulované výzkumné otázky.  

Popis metod a realizace šetření by měl mít přehlednější strukturu, nejprve jasně uvedené 

metody, následně teprve charakteristiky souboru, místa atd. Autorka zjišťovala u dvou skupin 

dětí (běžná třída a lesní třída stejné školy): 1. možnosti pro spontánní pohybové aktivity 

v režimu dne, 2. úroveň dovedností ve třech prostředích (na procházce, na zahradě a 

v tělocvičně) a 3. chování – soustředění dětí. Zvolené metody jsou velmi osobité, dobře 

zdůvodněné, ale také složité. Je tedy zřejmé, že autorka se snažila o postižení mnoha oblastí. 

Pro svoji vizi zpracovala podklady k hodnocení ve všech těchto oblastech – škály pro 

posouzení úrovně dovedností i chování. Posouzení motoriky proběhlo ve třech prostředích 

vždy čtyřmi pohybovými úkoly. Pohybové úkoly měly postihovat stejné dovednosti 

(schopnosti) v každém prostředí, což někdy ne zcela odpovídá. Posuzovali pozorovatelé. Zde 

postrádám konkrétnější charakteristiku pozorovatelů – vždy jedna učitelka dané třídy? 

Posuzovatelé hodnotili chování dětí dle připravené škály.  

Poslední metodou bylo pozorování a záznam celého procesu samotnou autorkou v reflexivním 

deníku. 

Toto složité a náročné šetření bylo negativně ovlivněno pandemickou situací, kde lze asi 

hledat příčiny rozdílného věku dětí, nevhodného počasí apod., jak zmiňuje sama autorka. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuse: 

Výsledková část uvádí přehledně výsledky jednotlivých metod, tedy nejprve časový režim 

obou skupin ve vztahu k možnosti realizovat spontánní pohybové činnosti. Dále tabulky a 

grafy s výsledky posouzení motoriky dětí, následně výsledky pozorování. Výsledky jsou jasně 

interpretovány a vzájemně provázány. Autorka si uvědomuje řadu problémů, které takové 

složité šetření obsahuje a také na ně upozorňuje. Diskuse shrnuje vlastní poznatky, srovnává 

je s výsledky jiných autorů, a především velmi správně vyhodnocuje různé další vlivy, 

připomíná možné faktory, které výsledky ovlivnily. Domnívám se, že tato část práce jasně 

ukazuje schopnost autorky komplexně a z mnoha stran pohlížet na daný problém a racionálně 

výsledky hodnotit.  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry by mohly být strukturovanější, ale výsledky jsou shrnuty správně.  



Formální stránka práce: Práce formálně odpovídá požadavkům, nebyly zjištěny žádné 

výraznější chyby, pouze užití zkratek by mohlo být nižší, především se nehodí do závěrů. 

 

 

Celkové zhodnocení práce: 

Práce je jedinečná svým tématem i realizací složitého šetření se snahou o komplexnost, což je 

velmi obtížné a nesnadno zpracovatelné. Prokazuje schopnost autorky velmi správně uvažovat 

nad problémy praktického vzdělávání a výchovy předškolních dětí. Autorka připravila složité 

šetření, pro které zpracovala osobité posuzování, v celku však správné. Šetření prokázalo 

výbornou schopnost autorky všímat si dětí a vyvozovat z jejich chování a podmínek vhodné 

závěry. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Snažila jste se postihnout většinu faktorů, které mohly na výsledky jak motoriky, tak 

soustředění dětí působit. Nezaznamenala jsem však nic k obtížnosti úkolů a také k procesu 

realizace posuzování motoriky. Prosím, vyjádřete se k tomu. 
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