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Hodnocení práce:
Formulace cílů práce
Cíl práce je formulován značně široce a rozptýleně. Záměrem je poukázat na rozmanitost
aktivit, zjistit názory rodičů a seznámit s provozem MC. Každý z těchto problémů je stručně
popsán bez přesnějšího vymezení a rozboru.
Metodika zpracování
Formální členění práce odpovídá požadovaným zvyklostem, vlastní obsah a logika výkladu
jsou nepřehledné. Autorka v teoretické části provedla kompilaci různých zdrojů, čímž
prokázala zájmovou zaměřenost a orientaci v dané problematice, kterou se ale nepodařilo
utřídit a mnohde byla mimo sledovaný kontext.
Praktická část stanovuje hypotézy, které se uvedeným způsobem šetření nedají prokázat
(hypotéza č.1 se týká problému sociální adaptace, která nebyla předmětem šetření), Shrnutí a
závěry jsou spíše spekulativní, bez hlubšího rozboru a argumentace.
Po stránce jazykové práce až na několik drobných nedostatků (str.,7,12) vyhovuje, stejně jako
celková úprava a přílohová dokumentace, která je spíš ilustrační než funkčně demonstrativní.
Autorka byla bezesporu problémem zaujata a přesvědčivě popsala atmosféru sledovaného
mateřského centra. Vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo soustředit se především na hlavní
zvolený problém, zůstala práce na úrovni popisu a povšechné informace.
Svůj záměr spíše intuitivně a emocionálně naplnila a v tomto duchu o něm pojednala. Jeho
odborné uchopení zůstala naplněno jen částečně.
Otázky k obhajobě:
1 Pokuste se vysvětlit a specifikovat jaký je vztah mezi pohybovými činnostmi v MC a
úspěšnou adaptací dítěte v mateřské škole..
2.Porovnejte odpovědi z dotazníku pro učitelky s vámi potvrzenou hypotézou č.2,

Souhrnné vyjádření:
Práce svým obsahem a zpracováním v hraniční míře splňuje požadavky na bakalářskou práci.
Lze ji doporučit obhajobě s tím, že by v jejím průběhu autorka měla k uvedeným
připomínkám přihlédnout

Celkové hodnocení práce známkou:
(Hodnocení známkou se neuvádí v kopii posudku, který je určen k doručení studentovi před
obhajobou!)
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