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Sandra Kutilová:  

Výzkum představivosti u dětí mladšího školního věku 

 

Diplomová práce Sandry Kutilové je věnována, jak již název napovídá, výzkumu 

prostorové představivosti u dětí mladšího školního věku, konkrétně žáků 4. a 5. tříd ZŠ. 

Cílem práce bylo pomocí kvantitativních metod sledovat vztahy mezi dvojdimenzionální a 

třídimenzionální představivostí u sledované skupiny dětí.  

Hodnotit tuto práci pro mne, jako vedoucího, je velice obtížné. Na jedné straně stojí 

obdiv nad množství vykonané práce představované tisícem vyhodnocených testů a množství 

nastudované literatury (30 titulů) a na druhé straně pocit, že dosažené výsledky nejsou 

odpovídajícím způsobem v práci prezentovány. 

Výsledky, které byly díky práci Sandry Kutilové získané, mohou být publikovány i na 

úrovni mezinárodních konferencí či formou článku v odborném časopise a věřím, že budou 

v budoucnu skutečně touto cestou prezentovány. Hodnotit je ovšem nutné práci v podobě, ve 

které byly předložena. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části autorka představuje 

prostorovou představivost z různých pohledů a věnuje se i metodám a nástrojům sloužících 

jejímu rozvoji. V této pasáži je citováno velké množství zdrojů.  

V praktické části je prezentován vlastní výzkum, který se skládal z pilotního ověřování 

testů a vlastního testování. Zde je nutné vyzvednout fakt, že množství získaných dat umožnilo 

statistické vyhodnocení s prokazatelnými výsledky. Toto vyhodnocení dat prováděl externí 

spolupracovník, vlastní interpretace výsledků je pak dílem autorky. Díky této práci se 

podařilo potvrdit některé hypotézy, které doposud byly publikovány na základě kvalitativního 

výzkumu na poměrně malém vzorku dětí. Z tohoto pohledu lze práci hodnotit jako velice 

zdařilou. 

Při čtení práce však nalezneme i některé nedostatky, které předkládám jako námět pro 

prezentaci při obhajobě. 

Prvním nedostatkem je, že autorka nejistě prezentuje, co je vlastním cílem práce, např. 

v abstraktu uvádí, že cílem bylo především zjistit úroveň prostorových dovedností u žáků, což 

je velmi vzdálené od výsledků, které jsou v práci prezentovány. Druhým nedostatkem, který 

bych chtěl ve svém posudku zmínit, je fakt, že autorka přistupuje s příliš velkým ostychem 

k citovaným autoritám a tak jak v teoretické, tak i praktické části postrádám větší prezentaci 

názorů autorky či diskuzi citovaných rozdílných názorů. 

Předložená práce splňuje všechny požadavky, a proto ji doporučuji uznat jako práci 

diplomovou. 
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