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Text posudku:  

Tématem bakalářské práce je kognitivní a motorický vývoj dítěte předškolního věku, jak se 

odráží v kresbě dětí a význam kresby pro poznání stupně vývoje dítěte. 

Práce má 43 strany, v seznamu literatury je uvedeno 12 monografií, 2 časopisy a 4 

elektronické zdroje. 

 

V teoretické části se autorka zabývá faktory ovlivňujícími vývoj dítěte (mentální vyspělost, 

lateralita, zrakové vnímání atd.) a jejich vlivem na dětskou kresbu. V praktické části pak 

uvádí kazuistiky dvou dětí, na jejichž kresbách popisuje jednotlivá stadia vývoje a zákonitosti 

dětské kresby v předškolním věku. 

Práce je přínosná především uvedením rozborů kreseb v celém jejich vývoji, autorka názorně 

a výstižně charakterizuje jednotlivé etapy vývoje a dokumentuje je na kresbách dvou dětí. 

 

Autorka využila vhodné zdroje informací, styl práce odpovídá odbornému textu. Formálním 

nedostatkem jsou ne vždy zřetelně označené začátky nepřímých citací, dále v seznamu 

literatury nejsou zdroje odděleny podle typů (monografie, časopisy, elektronické zdroje) a 

není jasné, proč jsou některé úseky popisů obrázků kurzívou. 

 

Za nedostatek dále považuji ne dosti zřetelné provázání jednotlivých kapitol teoretické části – 

autorce se zcela nepodařilo utvořit z nich logicky uspořádaný celek. Dále autorka 

nevysvětluje, proč si vybrala zrovna uvedené dvě děti, a není jasné, proč je kapitola „Podpora 

grafomotorického rozvoje“ zařazena až po uvedení kazuistik. Ze závěru také zcela nevyplývá, 

co je možno vyvodit z kreseb těchto dvou dětí, když je posoudíme z hlediska normálního 

vývoje dětí jejich věku – autorka srovnává pouze obě děti mezi sebou a už ne s jejich 

vrstevníky. 



Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1. Proč si autorka vybrala tyto dvě děti? 

2. Co se dá říci o kresbách těchto dětí ve srovnání s jejich vrstevníky? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: C-dobře 
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