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Otázky, podněty k obhajobě:  
Jakou roli hraje hra ve vývoji dítěte ve školním věku a v adolescenci? 
Není mi jasné, jak souvisí hra předškolního dítěte se změnami osobnosti při brzkém umístění 
do jeslí nebo školky (výzkumná otázka na str. 45). Prosím o doplnění při obhajobě. 
U obhajoby prosím studentku o správné vymezení pojmů závislá proměnná, nezávislá 
proměnná a intervenující faktor. 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Autorka při charakteristice hry v jednotlivých vývojových obdobích věnuje hodně prostoru 
obecným vývojovým charakteristikám daného věku, ale již méně prostoru přímo hře. Poměr 
by měl být opačný – tedy stručný popis vývojového stádia a především rozbor typických her 
a dle názvu práce i rozbor významu hry v daném věku na vývoj dítěte.  
Autorka má problém držet určitou strukturu kapitola a dobře formulovat: Kapitoly o 
novorozencích a kojencích jsou uvedeny větou, že není snadné tato období vymezit. U 

 1 2 3 4 

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x    

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně)   x  

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování)  x   

Postiženy relevantní aspekty problému ( jednoznačně – spíše ne)    x  

Stanovené cíle (splněny – nesplněny)    x  

 1 2 3 4 

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení)    x 

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou)   x  

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená)   x  

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu 
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé) 

 x   

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje)     x 

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb)    x  

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje)  x    

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x    

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x    

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x    

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy)   x  

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb)  x   

 



batolat pak vymezení chybí. Pro danou práci by bylo nejsnazší se jedné periodizace chytit a 
držet se jí, aby čtenář věděl, o jakém věku se mluví. Více zde není nutné. 
Při pohledu na osnovu textu je vidět logická struktura a návaznost témat. Ovšem obsah 
jednotlivých kapitol a podkapitol je slabší – na str. 19 je příklad rychlého prostřídání témat 
v kapitole 2.2.2, kde jde spíše o souhrn všelijakých poznatků než o ucelené pojednání. Není 
dodržen rozdíl mezi obecným úvodem do vývojového období a charakteristiky hry – např. na 
str. 34 je věta „Rozvoj jemné motoriky dospěl tak daleko, že je dítě schopno užívat 
nástrojů…“ a navazující pojednání o vývoji kresby - to patří jednoznačně do obecné části, ne 
do podkapitoly o hrách předškoláků.  Podobně bychom mohli diskutovat o významu pohádek 
pro předškoláky z téže podkapitoly.  
Autorka se dopouští jedné zásadní formální chyby. Má v práci celou řadu odstavců, které 
obsahují jednu až dvě věty. Text tak nepůsobí provázaně a budí spíše dojem výpisků. Text se 
kvůli tomu velmi špatně čte. Doporučuji přečíst si manuál pro psaní textů dle APA – tam jsou 
přímo zakázány odstavce kratší než tři řádky (str. 17,18, 19 a další).  
Problematický je úvod do předškolního období (s. 32) – úvodní věty jsou bez citace, chybí 
zmínka o socializaci jako hlavním vývojovém úkolu tohoto období. Pak je dost prostoru 
věnováno myšlení. Zde nedává smysl věta: „Stěžejním stadiem v tomto věku je ….“  
Různé formulační chyby jsou vyznačeny v bakalářské práci – chybné citace např. na str. 12. 
V seznamu literatury mi chybí něco od Vladimíra Boreckého – např. Světy hraček nebo 
Imaginace, hra a komika.  
Nelze formulovat nekonkrétní hypotézu (str. 45) – to je v rozporu s podstatou hypotézy. Po 
tvrzení o nekonkrétní hypotéze autorka formuluje celkem správnou a konkrétní hypotézu. 
Autorka zcela nesprávně vymezuje závislou a nezávislou proměnnou. V závěru (s. 50) 
zmiňuje velké množství proměnných při analýze videozáznamu – potud správně, ale chybou 
je považovat špatnou slyšitelnost za proměnnou.     
Autorka nadhodnocuje vliv pozorovatele u předškolních dětí, ale to je omluvitelná chyba. 
Závěr je chybný – navržený výzkum by mohl zachytit rozdíly ve hře dětí umístěných do školky 
ve 2-3 letech a dětí umístěných do školky ve 4-5 letech. Navržený design studie neukáže míru 
škodlivosti umístění do MŠ podle věku.  
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce pokrývá téma, ale obsahuje celou řadu chyb a nepřesností. Je velmi hraniční, ale 
přesto ji doporučuji k obhajobě.  
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne  15.5.2014      podpis 


