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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
     Studentka si zvolila pro svou práci velmi zajímavé téma. Porovnává zde úroveň základní motoriky 

     dětí z lesní a běžné mateřské školy.         

                

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

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Teoretická část práce je značně obsáhlá a je zpracována na velmi dobré úrovni. Studentka zde  

    prokázala schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování práce využila 22 literárních a 6 interne- 

    tových zdrojů.            
    

 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Hypotézy jsou správně zformulovány a jsou v souladu s cílem a úkoly této práce. Avšak jejich  

      vyhodnocení by mělo znít zda byla hypotéza potvrzena nebo vyvrácena. V práci užité výrazy 

      (hypotéza se naplnila ,nenaplnila) jsou méně vhodné.       

         

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Hypotézy byly testovány metodou pozorování a testováním pohybové motoriky přímým měřením, 

    které se ukázalo jako dostatečné pro získání objektivních výsledků. 

                            

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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Všechny výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny pomocí tabulek a grafů. Avšak rozdělení do čtyř 

    skupin se mi nejeví jako šťastné řešení. Vhodnější by bylo udělat dvě skupiny a zohlednit věk  

    testovaných dětí, jak navrhuje v závěru práce sama studentka.      

                   

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

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
    Ve výzkumné části práce dává studentka odpovědi na stanovené hypotézy a uvádí objektivní příčiny 

    potvrzení či vyvrácení  hypotéz.          
      

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    K formální stránce práce nemám žádné závažné připomínky. Postrádám zde pouze číslování použité 

    literatury.                
 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
    Celkově hodnotím tuto práci jako zdařilou a náročnou na zpracování.     



           
 

 

Práci k obhajobě   doporučuji 
 

Návrh klasifikace:  velmi dobře 
 

Otázky k obhajobě: 1) Vysvětlete podstatu Gaussovy křivky normálního rozdělení četností 

                                              a její význam pro testování. 
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