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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma práce aktuální, obsahová struktura je logická a odpovídá tématu, problém a cíl práce 
formulovány vhodně. 

2. Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:
Teoretická část shrnuje základní poznatky k tématu a vhodně propojuje celou řadu odborných 
zdrojů (24 literárních + 9 internetových). Prokazuje velmi dobrou schopnost autorky pracovat 
s literaturou.

3. Formulace hypotéz, provázanost na problém a cíle práce:
Hypotézy jsou formulovány správně a vztahují se k cíli práce.

4. Metody, vhodnost, logika postupu práce.
Autorka užila tři velmi vhodné metody, které jsou logicky provázány a přinesly celou řadu 
dat. 

5. Úroveň analýzy, interpretace a diskuze.
Autorka získala celkem rozsáhlé informace, které zpracovala a interpretovala logicky, aby 
mohla zhodnotit hypotézy a naplnit cíl práce. Diskuze je odpovídající, uvádí konkrétní 
zkušenosti i možnosti dopadu měření do běžné praxe MŠ. Vzhledem ke zkušenostem autorky 
i rozsahu měření a dotazování mohla být diskuze jistě ještě bohatší.
Pozor na neshodu mezi grafem na str, 59 a interpretací na str. 67.

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry shrnují získané poznatky i upozorňují na potřebu aktivnějšího přístupu učitelek.

7. Formální stránka práce:
Formální stránka odpovídá požadavkům, objevuje se jen několik překlepů. Na str. 34 se jedná 
o dovednosti (x schopnost), Seznam literatury není číslován.

8. Celkové zhodnocení práce:
Práce prokázala schopnost autorky řešit problém vhodnými výzkumnými metodami. Použití 
těchto metod i zpracování dat bylo náročné, což autorka zvládla velmi dobře.   
Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky:  Vysvětlete graf na str. 59. Co může ovlivňovat házení pravou a levou rukou ?
               Jak byste formulovala celkový výsledek práce a jak byste jej zhodnotila?
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