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Předložená práce vznikla přepracováním bakalářského úkolu 
neobhájeného 31. května letošního roku. První pokus studentce nevyšel, 
přestože si téma zadala ve stanoveném termínu a začala s jeho plněním snaživě a 
velmi rychle. Důvodem její volby bylo především přání  pracovat s dětmi 
v mateřské škole, na to se velmi těšila. Hned po první konzultaci se s vervou a 
odhodláním okamžitě pustila do práce, a aniž by připravila výzkumný projekt a 
konzultovala jej se školitelkou, chodila do mateřské školy a pracovala  s dětmi 
na úkolech, které měly pozornost procvičovat. Zásadní chybou bylo, že 
začínala s empirickou částí práce, aniž byla dobře připravená teoreticky a měla 
připravený výzkumný projekt, který by jasně stanovil, které charakteristiky 
pozornosti a jakým způsobem bude měřit a procvičovat. Do mateřské školy sice 
chodila pravidelně každý měsíc, ale její činnost měla charakter hry s dětmi. To 
by nevadilo, kdyby měla jasno, co bude výsledkem a jakým způsobem bude dále 
se získaným materiálem nakládat. Dodatečně pak bylo už velmi obtížné dát 
práci   tvar empirické studie, neboť  výběr úkolů a hlavně způsob práce s dětmi 
jen obtížně dovoloval kvantifikaci a hodnocení výkonu dětí. 

Přestože na tento způsob práce studentka doplatila, příliš se nepoučila. 
Ani u této práce, školitelka výzkumný projekt neodsouhlasila. Studentka dostala 
soubor úkolů, které se často k diagnostice pozornosti používají a které by mohly 
být inspirací pro její projekt. A zase bez schválení výzkumného projektu 
SPĚCHALA do mateřské školy.Chtěla stihnout červnový termín (!!!) odevzdání 
úkolu a velkým spěchem je ovlivněn i způsob práce s dětmi v mateřské škole.
Ten vykazuje řadu chyb. Bez konzultace se zkušeným psychologem si studentka 
měla ověřit v předvýzkumu, jak budou děti na jednotlivé úkoly reagovat. Úkoly 
nebyly vybrány špatně, ale vzhledem k věkové kategorii mohly být malinko 
upraveny. Stačilo by také, kdyby s jednotlivými dětmi pracovala s každým 
zvlášť. V žádném případě neměla usilovat stihnout během patnácti minut  tři, 
pro děti náročné, úkoly. Nešťastným stanovením limitu u všech úkolů se 
připravila o možnost odpovědět na některé otázky, které s úmyslnou koncentrací 
pozornost u dětí souvisejí, např. jak dlouho je dítě schopné se soustředit.

Dobře rozumím motivům, které studentku k tomuto vedly. Chtěla stihnout 
červnový termín odevzdání a chtěla při výzkumu získat co nejvíce materiálu. 
Bohužel, ukazuje tak menší psychologickou citlivost jak k respondentům, tak i  
k výzkumným datům. Ta je patrná i v jiných částech textu v tom, že 



nedostatečně rozlišuje jednotlivé kognitivní funkce (vnímání, myšlení, 
pozornost). Jen jako příklad z instrukce k výzkumu „Nezapomněla jsem jim 
vždy připomenout, že mají pracovat opravdu samostatně a zaměřit se na svůj 
nejlepší možný ÚSUDEK.“ (str. 32)

I když jsem uvedla mnoho nedostatků, domnívám se, že v průběhu tvorby 
bakalářské práce došlo u Veroniky Černé k významnému odbornému posunu a 
při případném dalším studiu a psaní magisterské práce se studentka  vyvaruje 
chyb, které snižují kvalitu její práce bakalářské. S pravopisnými chybami a 
chybami v interpunkci, kterých bylo zpočátku také mnoho, se studentka z větší 
části vypořádala. Míru využití jejího intelektového potenciálu si nedovoluji 
odhadnout.  Doporučuji bakalářskou práci Veroniky Černé k obhajobě.
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