
Posouzení bakalářské práce Veroniky Černé „Pozornost u předškolních dětí“ 

 

    Předložená bakalářská práce řeší jedno z důležitých témat vývojové psychologie. Také 

zaměření a vývoj a podoby pozornosti v předškolní věku je vhodné jako bakalářský úkol.  

Jelikož práce je přepracovaná, jedná se o druhé  zpracování zadaného tématu, budu se 

věnovat v posudku převážně druhé části práce, kterou změny zasáhly nejvíce.  

Změny oproti původní verzi jsou zřetelné a produktivní. Autorka ještě jednou navštívila terén 

mateřské školy a znovu otestovala vybrané skupiny dětí. Využila prvního úspěšného členění 

vzorku na tři věkové skupiny (4.5.6 let), ale připravila výzkumné šetření o něco pečlivěji.  

Vybrala tři nové testové úlohy, které se vztahují k pozornosti a zadala nejprve individuálně 

dětem čtyřletým, poté skupinově pěti a šestiletým. To sice poněkud mění charakteristiky 

pozornosti u dětí, ale výsledky je možné zpracovat a především bylo vůbec možné data 

sebrat.  

Čas, který se u šetření procesů pozornosti ve výzkumech často měří, zapracovala autorka do 

podoby limitu k jednotlivým úlohám, nikoliv jako čas věnovaný úkolu jednotlivcem. Motivace 

takového použití času byla v nutnosti omezit čas na všechny úlohy na celkových 15 minut. 

Navíc děti nebyly schopny úlohy v časové limitu zvládnout, nebylo tedy možné asi čas měřit 

jinak. Ku prospěchu autorky výzkumu musíme podotknout, že si problémy okolo měření času 

uvědomuje a v diskusi se k nim vrací.  

Podrobněji, nežli v minulé práci, byly analyzovány jednotlivé testové úkoly a poté také chyby, 

kterých se děti dopustily.  

Porovnány byly potom věkové skupiny ve sledovaných charakteristikách.  

Výběr úloh byl ovšem opět poněkud problematický. Především byly úlohy dosti náročné, 

některé (třetí test) dokonce tak náročné, že nebylo možné se na pozornost čistě zaměřit. 

Klasickým testům nejlépe vyhovovala úloha první, která také asi nese nejlepší výsledky 

z hlediska cílů výzkumu. Při analýze nebylo možné brát zřetel na kognitivní koncepty 

jednotlivých testů u dětí a tím byla i interpretace charakteristik pozornosti velmi obtížná. 

Přesto se o ni Veronika Černá systematicky snaží a   všechny výsledky popisuje a dává do 

souvislostí s vlastnostmi pozornosti.  

Také pozorování dětí při plnění úkolu bylo zařazeno a slouží k hlubší interpretaci 

sledovaného chování a charakteristik pozornosti. Někdy to ovšem interpretaci spíše 

komplikuje. Vlastnosti pozornosti byly úlohami silně zasaženy a pozorovány v chování, ale 

významy rozlišit bylo obtížné. Např. sledování  soustředění dětí  v souvislostech jejich 

motivace k práci  (příliš složité úlohy demotivují, ale hlavně obtížně zaměřují pozornost). 

Také zlobení může znamenat odpočinek a výkon může  při něm být paradoxně  lepší (např. 

vyjádření na s. 53, kdy  se píše „pokud by se děti soustředily po celou dobu pouze  a jen na 



úkol samotný, výsledky se mohly ubírat jiným směrem“). Takových poněkud problematických 

interpretací je více např. na s. 48, kdy je popisován výkon Kuby jako náhodný, ale správný.  

Ocenit musím však diskusní část práce. Autorka si uvědomuje většinu slabých míst a 

diskutuje je, přemýšlí o nich a uvažuje o jejich konsekvencích i za hranice empirických dat.  

Přes poněkud kritický charakter posudku, který je částečně způsoben také zaměřením pouze  

na výzkumnou část, musím konstatovat zřetelný posun vzhledem k původní bakalářské práci. 

Autorka má mnohem větší nadhled nad výzkumným šetřením jako celkem, jak výběrem a 

zadáním úloh, tak nad jejich zpracováním.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
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