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      Magisterská práce Lucie Škoríkové má název Výchova kojence v rodině. Autorka 

v práci využívá poznatků z výchovy vlastního dítěte. Text  o rozsahu 91 stran je 

doplněn přílohami, které dokumentují průběh a provádění cvičení. 

 

Práce je členěna do kapitol, které chronologicky odpovídají těhotenství a následnému 

vývoji dítěte od narození do jednoho roku. V první části práce popisuje těhotenství 

z pohledu matky a dítěte až k porodu. Následují kapitoly jsou popisující vývoji dítěte ( 

Co dítě potřebuje k vývoji, vývoj novorozence, vývoj kojence.) Ve vývoji kojence se již 

zaměřuje na pohybovou aktivitu, která je stěžejní v další části práce.  Autorka zde 

používá současnou i starší literaturu.   

      Významná je 7. kapitola Aktivity podporující motoriku dítěte. Obsahuje podrobný 

popis plaveckého výcviku a dalších cvičení, které napomáhají vývoji dítěte. 

      Ve druhé části práce na základě pozorování zachycuje po měsících vývoj dítěte až 

do jednoho roku. Sleduje na motoriku, smyslové vnímání, sociální chování. Důležitou 

částí práce je popis cvičení prováděných v každém měsíci. Každý měsíc uzavírá 

pozorování stručným popisem současného stavu. Práce je doplněna kresbami i 

fotografiemi, které dokumentují vývoj dítěte.  

 

Připomínky k textu: 

1. Není zvykem číslovat každou část práce od 1.  

2. V textu jsou stylistické nepřesnosti, na mnoha místech je nesprávná 

interpunkce(s.34, 43, 50 a další.) 

3. Bývá zvykem zarovnat text do odstavců z obou stran. 

 

Lucie Škoríková podala velmi podrobný popis vývoje dítěte podněcovaného cíleným 

plaváním, cvičení a rozvíjením. Dokázala, že vývoj dítěte lze částečně akcelerovat na 

základě užívaných cvičení, přičemž neopomíjí citové bezpečí pro dítě a jeho všestranný 

rozvoj. Opakovaně používá pojem zdravý vývoj dítěte.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Shrnutí není souhrnem práce ale názorem na význam pohybu v životě. Zkuste 

shrnutí formulovat znovu. 

 

 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. Doporučuji k obhajobě.  
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