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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená bakalářská práce obsahuje 64 stran, 20 stránek 13 příloh. Seznam 
použitých klasických a elektronických informačních zdrojů obsahuje 21 položek. 
Z hlediska rozsahu splňuje předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autorky, název v českém a anglickém 
jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a 
anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. Abstrakt práce je vzhledem k 

zadání práce vhodně koncipován. Práce neobsahuje zadání práce (zadání práce bylo 

zprostředkováno vedoucím práce). Předložená bakalářská práce tedy obsahuje všechny 
požadované části. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Studentka se zabývá rozvojem jemné motoriky u dětí mladšího školního věku, proto cílem 

práce bylo vytvoření alternativního souboru činností, pomocí kterých by se rozvíjela jemná 

motorika u dětí ve školní družině. 
 Proto v teoretické části studentka se věnuje jednotlivým specifikům mladšího školního 

věku, jako je vývoj zrakového a sluchového vnímání, myšlení, exekutivní funkce a 

autoregulace, paměť a učení, vývoj jazykových kompetencí, emoční vývoj a socializace. 

 Studentka charakterizuje jednotlivé typy motoriky (hrubá, jemná, komunikační grafo- a 

vizuo) i jejich poruchy. 

 Studentka dále popisuje funkce a úkoly školní družiny obecně, pak na konkrétní škole, kde 

prováděla praktický výzkum. V teoretické části práce se zabývá i technickým materiálem 

(papír), který používá v praktické části. 

 V praktické části bakalářské práce studentka navrhla soubor činností pro práci s papírem a 

papírenskými výrobky pro rozvoj jemné motoriky u dětí v konkrétní školní družině. 

 Studentka zvolila pro výzkum u heterogenní skupiny 10 dětí tři metody – pozorování, 

rozhovor a experimentální metodu. Studentka zvolila pro jednotlivé činnosti pro hodnocení 

podrobná kritéria. Výsledky výzkumu shrnula a zhodnotila. 
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III. Výsledky a přínos práce  

 Praktická část práce je rozsáhlá a soubor činností ke zjištění stavu motorických 

dovedností a jejich rozvoje je podrobně zpracován. Proto považuji zpracování tématu 
za velice přínosné. 

 Práce je kompaktní a prokazuje zájem studentky o danou problematiku. 
 Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny. 

 
IV. Zpracování 

 Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují.  
 Seznam informačních zdrojů obsahuje klasické a e-zdroje. Odkazy na použité 

informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou. 
 Po grafické i formální stránce plně splňuje bakalářská práce všechny náležitosti. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Uvažujete o seznámení výsledků Vaší práce i rodičů dětí? 
 Uvažujete o seznámení výsledků Vaší práce i na jiné škole ve školní družině? 

 
VI. Celková úroveň práce:  

 Bakalářská práce Rozvoj jemné motoriky u dětí mladšího školního věku splňuje 
po obsahové i formální stránce všechny náležitosti a požadavky, které byly vypsány 
zadáním.  

 
 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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