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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Posuzovaná práce má 64 stran včetně seznamu použité literatury. Součástí práce je 
13 příloh. Přílohy tvoří písemné materiály a fotodokumentaci. Z hlediska rozsahu 
práce a příloh, práce odpovídá požadavkům na takovéto práce kladené. 

 Práce obsahuje všechny další požadované náležitosti.  
 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Hlavní cíle bakalářské práce autorka formuluje v první číslované kapitole. V téže 
kapitole uvádí i cíle dílčí a stanovuje úkoly, které jsou nutné splnit k dosažení 
formulovaných cílů hlavních i dílčích. Jako hlavní cíl práce autorka uvádí vytvoření 
alternativního souboru činností, pomocí kterého se bude rychleji rozvíjet jemná 
motorika u dětí ve školní družině. Cíle i úkoly jsou podle mého názoru formulovány 
adekvátně k tématu a typu práce.  

 Metody použité pro řešení a zpracování zadaného tématu bakalářské práce jsou 
odpovídající. V jednotlivých kapitolách jsou vhodně zvoleny. Zpracováním 
jednotlivých kapitol autorka prokázala, že metody umí využívat.  

 V teoretických východiscích se autorka zabývala jednotlivým specifikům mladšího 
školního věku, motorice a to, jak hrubé motorice, tak i jemné motorice a dalším 
pohledům na ni. Dále charakterizuje školní družinu z obecného pohledu, popisuje 
školní družinu, na které prováděla pedagogické šetření, uvádí mimo jiné její cíle 
a zaměření. V teoretických východiscích uvádí a charakterizuje technický materiál – 
papír. Papír je tím technickým materiálem, který je v praktické části využíván pro 
návrh činností, které by měly vést k rozvoji jemné motoriky.  

 V praktické části autorka představuje soubor činností pro práci s papírem 
a papírenskými výrobky pro zjištění počátečních motorických dovedností u dětí 
mladšího školního věku a návrh alternativního souboru činností pro rozvoj jemné 
motoriky u dětí mladšího školního věku. 
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 Ve výzkumné části práce autorka formuluje řešený problém, stanovuje cíl a úkoly 
pedagogického šetření, představuje metodiku práce a metody pedagogického šetření. 
Uvádí skupinu respondentů, harmonogram a místo průběhu pedagogického šetření, 
sledovaná kritéria, úkoly pro respondenty. V poslední subkapitole vyhodnocuje 
kritéria u jednotlivých respondentů a vyvozuje závěry. 

 Vzhledem ke stanoveným cílům a úkolům je možno říci, že uvedený přístup je vhodný, 
představené dosažené výsledky a závěry z nich vyplývající jsou na požadované úrovni.  

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Vzhledem k tomu, že problematika rozvoje jemné motoriky je stále aktuální, tak se 
domnívám, že zpracované téma má svůj význam a je pozitivem.  

 Téma bakalářské práce, vymezené cíle a stanovené úkoly byly podle mého názoru 
splněny. 

 
IV. Zpracování 

 Předložená práce má strukturu obvyklou pro takovéto práce. Jednotlivé kapitoly 
na sebe navazují, mají přiměřenou vypovídající hodnotu. 

 Práce s literárními a informačními zdroji je vzhledem k tematickému zaměření práce 
na požadované úrovni. 

 Jazykové zpracování odpovídá typu práce. Text je jasný a srozumitelný.   
 V práci se vyskytuje několik drobných neopravených překlepů, nedoklepů, chybných 

koncovek. Např. str. 14, druhý odstavec, sedmý řádek shora, str. 33 devátý řádek 
textu. 

 V práci postrádám seznam příloh. 
 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Uveďte, zda respondenti pedagogického šetření byli schopni používat i vhodnou 
terminologii související s řešenou problematikou. 

 
VI. Celková úroveň práce:  

 Celkově je předložená bakalářská práce na velmi dobré úrovni po stránce obsahové 
i formální. 

 Z uvedeného se jeví, že řešená problematika rozvoje jemné motoriky v praktických 
činnostech v rámci výchovné práce ve školní družině byla připravena, zpracována, 
ověřena a vyhodnocena vhodně. 

 
 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
Návrh hodnocení práce stupněm:  
 
 
V Praze 28. května 2020 

 
………………………………………………… 
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. 


