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 Autorka bakalářské práce se zabývá tématem, které se postupně také stává součástí 

řady RVP MŠ. Obvykle se s tématem kooperace dětí, resp. žáků, setkáváme později, kdy 

odborníci z řad pedagogů a psychologů se jím zabývají častěji na úrovni primární školy. 

Cílem bakalářské práce je zabývat se fenoménem kooperace  v počátcích jeho vzniku, tj. již 

na úrovni dětí předškolního věku, které navštěvují mateřské školy. Autorku primárně 

zajímalo, jaké projevy kooperace, připadně její strategie jsou již identifikovatelné v posledním 

ročníku docházky do mateřské školy.  

 Předložená bakalářská práce má rozsah 74 str. textu, 5 str. seznam literatury, z něhož 

je 11 titulů anglických a 1 německý, a přílohy. Značný rozsah má samostatná příloha č. 4 (128 

str.), kterou tvoří záznamy z pozorování dvojic dětí při plnění úkolu. 

 Při zpracování bakalářské práce byla spolupráce s autorkou výborná, ihned po zadání 

začala intenzivně  pracovat a již ve druhém ročníku sebrala empirický materiál. V průběhu 

školního roku pravidelně konzultovala a plnila zadané dílčí úkoly.  

V teoretické části se autorka věnuje především sociálnímu vývoji předškolních dětí 

s důrazem na hru dětí jako hlavní činnost tohoto věkového období a fenomén kooperace 

v rané fázi jeho vývoje. Při zpracování  využívá  v zejména v kapitolách o kooperaci 

v předškolním věku zahraniční zdroje. Struktura teoretické části odpovídá následné empirické 

části, ve které hledá odpovědi na 3 výzkumné otázky. Snažila se zjistit, zda lze u dětí před 

nástupem do školy identifikovat určité strategie a projevy kooperace při hrovém úkolu, zda je 

možné zjistit odlišnosti v plnění úkolů u chlapeckých, dívčích a smíšených dvojic dětí a také u 

dvojic dětí s různou mírou nadání a různého věku. Samotným úkolem dvojice dětí bylo 

postavit společně most. Hlavní metodou se stalo pozorování   36  dvojic dětí při plnění daného 

úkolu, které bylo doplněno o rozhovory a dotazníkové šetření. Prosím, aby autorka vysvětlila, 

jakým způsobem vytvářela dvojice dětí, které plnily zadaný úkol? Práce je kvalitativní a 

autorka využila při analýze dat z pozorování a odhalování charakteru  kooperace hlavně 

otevřeného kódování. 

Celkem identifikovala  11 různých způsobů kooperace dětí při stavbě mostu (když 

počítáme i nespolupráci), některé z nich  pak byly vzájemnou kombinací. Při popisu každé 

uvádí jejich charakteristické znaky a popis doprovází jednak ukázkami z komunikace mezi 

dětmi a jednak i fotografií výsledné stavby. Tuto část považuji za velmi zdařilou. Co mohlo 

být podle autorky příčinou toho, že chlapecké dvojice většinou kooperovali „vyspěle“ a pro 



dívčí dvojice byla spíše charakteristická „asymetrická kooperace“?  Jak mohl ovlivnit  

kooperaci  dvojic zadaný úkol? 

Autorka výsledky diskutuje a využívá přitom výsledky nových zahraničních výzkumů. 

V závěru práce odpovídá na výzkumné otázky a vyjadřuje se i k jejím limitům. Práci považuji 

za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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