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Posudek vedoucího práce: 
Diplomantka zpracovala rozsáhlou práci, ve které přistupuje velmi komplexně ke zhodnocení 
školních a třídních programů ve vztahu к požadavkům RVP PV při získávání pohybových 
kompetencí a respektování pohybových potřeb dětí ve třech školách s různým programem. 
Teoretická část shrnuje východiska a poznatky, které odpovídají zadání práce a vytýčeným cílům. 
Cíl a dílčí cíle výzkumu a formulace hypotéz jsou vhodné a konkrétní. Možnost zhodnocení 
hypotéz doplňují rozpracované a konkretizované metody výzkumu, a to především části 
kvalitativní (analýza dokumentů a rozhovory), kde si diplomantka musela stanovit hlediska pro 
analýzu. Již to je třeba zhodnotit velmi pozitivně. Poprvé byla u nás užita rozsáhlá testová 
baterie, zjišťující psychomotorickou úroveň dětí (standardizace NSR, u nás dosud 
nestandardizováno). Možnosti diplomantky jsou omezené, proto je nutné ocenit, že tímto 
komplexním pohledem zhodnotila alespoň tři mateřské školy s různým programem a v každé 
alespoň 10 dětí vhodného věku. Nelze výsledky zobecnit, ale přesto lze vysledovat některé 
problémy, které v praxi vznikají. Diplomová práce ukazuje možnosti jak přistupovat к evaluaci 
praxe v mateřských školách. 
Přes některé nepřesnosti i nedostatky drobnějšího charakteru diplomantka prokázala schopnost 
vycházet z teoretických poznatků, uvažovat s nadhledem o dané problematice, analyzovat 
písemné dokumenty i pozorovanou praxi, pracovat s dětmi a odbornými diagnostickými 
metodami, zamýšlet se nad výsledky a interpretovat je odpovědně s úvahou o dalších 
parametrech, s ohledem na praxi a potřeby. 

Formálně je práce zpracována přehledně i přes svojí rozsáhlost a celou řadu podtémat. Pozor na 
některé nesrovnalosti (str. 12. neuvedena psychomotorika j ako vývojová fázé), formulační 
nepřesnosti (s.90 - nejnižší počet dětí s 0 je běžná MŠ - ne Zdravá MŠ), případně nevyužité 
možnosti či nedokončené interpretace (např. na str. 97 srovnání získaných výsledků a norem 
NSR). 

Celkové hodnocení - doporučení к obhajobě: , / » л 
Práce splňuje požadavky a doporučuji ji к obhajobě. / 

Otázky к obhajobě: 
Formulujte rizika nedostatečného respektování potřeb dítěte z hlediska pohybu a nenaplnění 
požadavků RVP P V, která jste našla ve zkoumaných mateřských školách7 
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