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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autorka si zvolila téma na základě své zkušenosti v rámci studia a současně vlastnímu 
výraznému zájmu o hlubší proniknutí do polemiky rozdílnosti a vlivu SMŠ a LMŠ. Obsahová 
struktura práce je přehledná, poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Hlavní a dílčí cíle 
práce jsou definovány již v úvodu a navazují na popis problému, polemiky, které se autorka 
věnuje v celém výzkumu.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou 
V teoretické části se autorka na základě široké literární rešerše velmi dobře věnuje celé 
problematice. Správně cituje nebo parafrázuje řadu kvalitních informačních zdrojů – českých i 
zahraničních. Autorka zpracováním teoretické části prokázala schopnost kvalitní práce 
s odbornou literaturou.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka formuluje 3 výzkumné otázky, které plně korespondují s hlavním cílem a dílčími cíli 
práce.  

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Pro testování si autorka na základě konzultací a rešerše v literatuře zvolila vlastní testovou 
baterii doplněnou o posuzování pozorovateli  též dle  vlastní připravené škály hodnocení. 
Celkově bylo testování a vyhodnocení výzkumu poměrně složité, ale o to přínosnější i přes 
veškerá omezení v rámci doby výzkumu.  
Realizace a vyhodnocení výzkumu poskytuje dostatek informací ke zpracování práce.   

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, vždy s podrobným popisem, 
včetně uvedených úskalí výzkumu, možného ovlivnění výsledků i možnosti jiného řešení. 
Především v diskusi pak autorka  výzkum i výsledky popisuje z řady různých úhlů, což jen 
podtrhuje její hluboký zájem o téma a  celkové kvalitní zpracování celé problematiky.  

 
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Autorka vhodně přidává veškerá 
negativa, která  průběh práce ovlivnila a kam by další výzkum směrovala.   

 
7. Formální stránka práce  

Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah.  Vyjadřování a formulace myšlenek 
autorky je na vysoké úrovni, kapitoly jsou sestaveny logicky, členěny jasně a přehledně.  
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8. Celkové hodnocení práce  
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost  kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Drobně se zabýváte pozorností dětí při  výzkumu (před při i po úkolech) v rozdílných 

prostředích – pozorovala jste výraznou odlišnost v chování dětí v době čekání v různých 
prostředích? Rozveďte.  

 
Datum:                     Podpis: 


