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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce je aktuální, struktura práce odpovídá bakalářské formě. 

Formulace problémů a cíl práce jsou jasně stanoveny. 

                     
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Autorka uvádí celkem 21 literárních zdrojů a 1 elektronický.  

Analýza teoretické části je pečlivě zpracována, někdy ovšem víceúrovňové členění 

narušuje logickou návaznost jednotlivých kapitol. Kapitola 5 (str. 34 – 1 odstavec)- 

základní charakteristika tematického celku měla být uvedena v syntéze poznatků.  

Citace jsou uváděny v souladu s normou.  

           

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka stanovila namísto hypotéz 4 výzkumné otázky, které korespondovaly se 

stanoveným cílem a úkoly práce.         

   

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Vybrané metody jsou zvoleny adekvátně k řešení problému, obzvláště oceňuji speciální 

přípravu dotazníku pro děti předškolního věku, s jehož vyplněním neměly děti téměř 

žádné problémy. 

Autorka postupovala systematicky, čemuž odpovídá i struktura práce části praktické, kdy 

vyhodnocovala program každého dne samostatně, což náznakem koresponduje se 

zásadami psychomotoriky.  

Příkladná je připravenost motivační stránky (příběh) a logická návaznost celého 

tematického celku, který byl vytvořen. 

 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky pozorování jsou podrobně analyzovány a přehledně ilustrovány v tabulce. 

Rozhovor s paní učitelkou byl vyhodnocen pouze jako součást reflexe každého dne, což 

mohlo být sumarizováno i následně s jasnými náměty a připomínkami zkušeného 



pedagoga.  

Výsledky a diskuze jsou věcné a srozumitelně prezentované. Výzkumné otázky byly 

zodpovězeny. 

 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěr je konkrétně zpracován v přiměřeném rozsahu a vypovídá o splnění stanoveného 

cíle. Autorka přináší konkrétní námět programu pro pedagogickou praxi s doporučeními o 

jeho vlastní realizovatelnosti, což je hlavním přínosem celé práce. 

 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je v souladu s požadavky pro 

bakalářskou práci s drobnými výhradami týkající se odborné terminologie např.:„zahřátí“ 

a občas i gramatickými neobratnostmi, které byly zřejmě způsobeny nejasnými podměty 

(děti, děti paní učitelka a studentka,…) 

Rozsah práce je vyhovující, bibliografické citace v souladu s normou. 

 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Práce prokazuje zvládnutí zadaného úkolu - sepsání bakalářské práce v souladu 

s požadavky. Hlavní přínos vědecké práce spatřuji v samotném sestavení adekvátně 

připraveného psychomotorického programu s interdisciplinárním propojením, který se 

může stát inspirací, nejen pro další mateřské školy. 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaké byly konkrétní připomínky k programu ze strany paní učitelky? 

2) Je něco zásadního, co byste na programu upravila? 
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