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Do jaké míry  autorce pomohla ověřovací sonda  při hledání problému, kterým se v rámci své diplomové práce 
bude zabývat ?

Do které oblasti faktorů připisuje autorka příčiny tohoto jevu (nudy) ? 
Do oblasti vnitřních nebo vnějších faktorů ?

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nudy u dětí. Autorka považuje 
problematiku nudy za téma závažné nejen z hlediska školní úspěšnosti, ale i z hlediska 
celkového rozvoje osobnosti.
Autorka ve své práci zpracovala dostupnou tuzemskou literaturu, na základě, které vytvořila 
studii především teoretického charakteru. Shromáždila tak základní údaje týkající se  tohoto 
jevu projevujícího se v podmínkách školy a mimo školu. Určitým nedostatekm práce je, že 
návaznost na literaturu je příliš těsná, autorka daný text  nepropojuje vlastními názory a 
stanovisky, nezaměřuje se výhradně na zvolený problém. Na druhé straně struktura práce, 
kterou ji autorka vtiskla, je přehledná a jsou v ní presentována základní hlediska a přístupy 
nezbytné, pro další práci s tímto tematem. Přehledový charakter práce je do určité míry 
pochopitelný z hlediska autorčina projektu, který bude předmětem její diplomové práce. 
Součástí projektu je ověřovací sonda, kterou se autorka rozhodla provést jako určitý 
předvýzkumný vhled  do konkrétní reality ( uvedeno v příloze ).
Z hlediska zpracování daného tématu má práce své nesporné kvality, práci tak doporučuji 
k obhajobě. 


