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Obsah a cíl práce  

Bakalářská práce Ludmily Bartoňové vznikala velmi dlouho a proměňovala se (až po změnu tématu) 

v závislosti na možnostech výzkumu, který považuji za stěžejní část této práce. Autorka ve zvoleném tématu 

propojuje jak svou dvouoborovou studijní kombinaci výtvarné výchovy se speciální pedagogikou, tak i 

zkušenosti ze svého pracovního působení v MŠ.  

Jako cíl práce si autorka vytyčila „vytvoření souboru výtvarně pojatých grafomotorických činností“, Ty 

vytvořila, vyzkoušela a v sérii kazuistik výzkumně reflektovala jejich použití se skupinou dětí s odkladem 

školní docházky, jejich vedení se jako třídní učitelka dlouhodobě věnuje. 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je přehledně strukturovaná na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. V teoretické části práce 

autorka představuje základní teoretické rámce, věnuje se problematice rozvoje grafomotoriky a dětské 

kresby, otázce školní zralosti i pojetí výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech pro MŠ. V praktické části 

pak výzkumně sleduje skupinu dětí s odkladem školní docházky při grafomotorických činnostech  

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, 

formulace závěrů)  

Teoretická část práce je zpracována standartně, chybí mi hlubší pojednání o výtvarné výchově a zaměření 

na problematiku tvořivosti. Oceňuji systematickou práci na realizaci a reflexi činností s dětmi a věcný přístup 

ve výzkumné části bakalářské práce.  

Za nejproblematičtější považuji vytvořený soubor grafomotorických činností a jejich realizaci. Autorka 

deklaruje snahu o „rozvoj tvořivosti dětí u grafomotorických činností“ činnosti, které navrhuje jsou však spíše 
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jen barevně pestřejší pracovní listy estetizované nejčastěji za pomocí malířských prostředků. Děti napodobují 

„očekávaný výstup“ – v rámci vyhodnocení se pak řeší míra nápodoby a jednoznačná představa o „správném 

řešení“ „I přes upozornění, že barvy mají mít odstíny podzimu, Antonín použil spíše pastelové, nevýrazné 

barvy“ Na druhou stranu autorka na základě kazuistik ukazuje, že takto graficky ozvláštněná, komplexně 

uvedená a k estetizovanému výsledku dovedená grafomotorická cvičení mohou být pro děti motivující – delší 

čas soustředění, spokojenost s výsledkem. Ačkoli i to může být pro děti s odkladem školní docházky 

benefitem, výtvarné výchovy, deklarovaného rozvoje tvořivosti, představivosti a fantazie a možnosti 

seberealizace, kterou autorka původně zamýšlela v grafomotorických cvičeních podpořit, se prezentované 

úkoly spíše netýkají.  

Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování  

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autorka řádně odkazuje na použité zdroje, v práci je však využito 

omezené množství zdrojů, chybí uvedení literatury k výzkumu. Jazyková úroveň práce je kolísavá. 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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