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1. Jaké další faktory se mohou promítat do uvažovaného „efektu“ grafomotorické 
stimulace?

2. Proč autorka nezjišťovala více informací o jednotlivých dětech?
3. Co bylo v rámci výzkumu pro autorku nejtěžší?

Předkládaná práce s názvem Stimulace grafomotorického vývoje dětí v předškolním 
věku je ukázkou velmi zdařilé bakalářské práce. Hlavním cílem autorky bylo základní 
uvedení čtenáře do oblasti grafomotorického vývoje dětí v předškolním věku a 
sestavení ucelené teoretické základny. Tento cíl byl v práci opravdu naplněn. 
Teoretická část práce je opravdu výborně zpracovaná, a to po obsahové i formální 
stránce. Oceňuji zde také velmi dobrou práci s vhodně zvolenou literaturou.

Dílčím cílem autorky bylo v rámci praktické části práce provedení případové studie 
s popisem efektu grafomotorické stimulace u dětí navštěvující konkrétní grafomotorický 
kurz. Autorka sledovala stav a následně posun sedmi dětí ve vybraných oblastech před 
a po absolvování kurzu.
V této části lze nalézt několik málo nedostatků:
1) Na str. 42 autorka stanovuje 2 hypotézy – ty však do výzkumu kvalitativního typu 

nepatří
2) Autorka zvolila ve svém výzkumu případové studie. Případová studie (jak sama 

autorka v práci uvádí) je velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo 
několika málo případům. Jednotlivé kazuistiky vybraných dětí však nejsou příliš 
obsáhlé, chybí některé podstatné informace, které mohou být relevantní pro 
interpretace výsledků, tj. do „efektu“ grafomotorické stimulace se může promítat i 
mnoho jiných faktorů.

3) Bylo by vhodné uvést u jednotlivých dětí individuální plán rozvoje (např. v příloze), 
tak aby měl čtenář lepší představu o tom, kde se dítě nacházelo na počátku kurzu a 
jak poté postupovalo. 

Velmi kladně však v rámci praktické části hodnotím autorčinu částečnou reflexi limitů 
práce. 


