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Název práce 
 
Autor posudku 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  
1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů  6 
5. Orientace autora v pojednávané problematice  8 
6. Originalita zpracování  7 
7. Obsahová náplň  7 
8. Úroveň jazykového projevu  7 
9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel  8 
10. Přínos práce  8 
*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
Otázky k obhajobě 

1) Zpřesnit získané závěry; využít nejen tabulek, ale i poznámek k jednotlivým dětem a dat 
z dotazníků (viz pozn. 4). 

2) Na ukázce z videozáznamu (přínosný i pro další využití) ukázat analýzu dětských reakcí 
z pohledu úrovně dynamické prostorové paměti. 

3) Formulovat závěr pro praxi (ŠVP) plynoucí z dané práce včetně typologie obtíží.                

 
 

Poznámky 

1) Autorka vhodně doplňuje informace (byť na relativně malém vzorku čtyřletých dětí) o 
dynamické prostorové paměti, která tvoří jednu z komponent matematických schopností. 
Teoretická část přináší dostatečný aktuální přehled. Adekvátně věkové skupině volí 
kontextovou motivaci, dobře pracuje se škálou komunikačních kódů. Cenným materiálem je 
pořízený videozáznam. Praktická část dobře navazuje na část teoretickou, jen v závěru 
nejsou obě části dostatečně propojeny. Popis práce s dětmi je natolik pečlivě zpracován, že je 
možné experiment (s drobnými úpravami) opakovat a umožnit tak zobecnění týkající se 
sledované úrovně dynamické prostorové paměti pro danou věkovou skupinu. Scénář je 
původní, některé aktivity v něm jsou přejaty a upraveny, některé jsou vlastní (vláček). 

2) Autorka nevyužila plně získaných dat v analýze (včetně dat získaných z dotazníků). 
3) V závěru na str. 62 není vhodně formulován druhý odstavec shora – rozpor s následujícím 

textem. Zde bylo nutné i vzhledem k teoretické části a charakteristice aktivit oddělit oba typy 
a vyhodnotit každý zvlášť. 

4) Přes upozornění autorka neprovedla důkladnou jazykovou korekturu (nejčastěji chybí 
oddělení vět čárkou - např. str. 16, třetí odstavec zdola; nejasnost interpunkce u výčtu- např. 
str. 11; předložka v na konci řádku - např. str. 62; odsazení uvozovek po dvojtečce – str. 55, 
první odstavec zdola a podobně). Technický nedostatek: chybné  řádkování na str. 11.  
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