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Jak vnímáte další proměnné intervenující do sledovaných oblastí – procesy zrání, či 
zmíněný domácí nácvik (str. 73) probíhající v době konání kurzu?
Pokud by byl Váš výzkum východiskem pro další zkoumání daného tématu, jaké 
změny ve strategii byste navrhovala?

Text je členěn na dva základní celky. Teoretická část prezentuje nejen obecný 
pohled na zvolené téma, ale i konkrétní praktické poznatky týkající se rozvoje jemné 
motoriky u dětí. Za zajímavou považuji především výzkumnou část, v níž se autorka 
pokouší v sedmi případech konkrétních dětí zachytit a popsat posun daný cílenou 
stimulací (formou kurzu pro předškolní děti). Stanovuje jednotlivá kritéria podstatná 
pro posuzování úrovně rozvoje grafomotorické oblasti a snaží se porovnat jejich 
stav na počátku a v závěru pozorování. Získaná data se pokusila kvantifikovat 
prostřednictvím vlastní pětistupňové škály (viz tab. str. 71). 
Přestože jsou výsledky výzkumného šetření očekávatelné, považuji zvolenou 
strategii za podnětnou a přínosnou pro další autorčin rozvoj. V bakalářské práci 
prokázala schopnost samostatně nahlížet pedagogické souvislosti a formulovat        
i řešit odborné otázky.

Celkově hodnotím práci jako zdařilou.


