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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma velmi vhodné a potřebné. Cíl formulován dobře. Základní struktura práce je správná.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část zpočátku shrnuje řadu potřebných informací, avšak následně přejímá mnoho 

textu především ze dvou publikací, přitom je nevztahuje k tématu práce. To nedává dobré 

předpoklady pro další práci ani pro formulaci konkrétních hypotéz, které pak obsahují slova 

„více“, „častěji“. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Metodou je dotazník, dále rozhovor a pozorování, ale obě tyto další metody nejsou dále 

popsány, ani jejich výsledky prezentovány. Pokud se tím myslí rozhovor v předvýzkumu, tak 

to je něco jiného. Autorka sestavila dotazník, který měl zaznamenávat pohybové činnosti v 

MŠ během jednoho týdne. Sama si po zpracování uvědomuje základní problém dotazníkové 

metody – jeho nepřesnost, možnost zkreslit údaje, uvádět nepravdy atd. Kromě toho však 

dotazník jako takový směšuje pojmy různé úrovně (lokomoční čin., pohybové hry…), 

případně obsah a organizaci (překážková dráha, lokomoční čin. …). To pak neposkytuje 

dobrý podklad pro vyplnění. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Výsledky jsou uvedeny celkem přehledně v tabulkách, avšak problémem je následně 

interpretace uvedeného obsahu, závislá na výše uvedených problémech. Dochází pak 

k takovým nonsensům, jako „Lokomoční dovednosti byly zaměřeny na házení a chytání 

míče“ (s.44).  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků: Závěry obsahují kritické zhodnocení 

dotazníků, což patří do diskuze. Pozitivní je, že si autorka uvědomila, že je potřebné nejprve 

se seznámit s provedenými šetřeními a pak teprve připravovat vlastní práci.  

Formální stránka práce: 

Celkově má práce dobrou formální podobu, avšak z hlediska jazykového obsahuje text mnoho 

přebytečných čárek a na s. 48 je hrubá chyba. 

Celkové zhodnocení práce: 

Práce přinesla autorce určité poučení o možnosti poznání.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Jak jste realizovala metodu rozhovorů a pozorování, které uvádíte, avšak ve výsledcích chybí?  

Zjistila jste, že učitelky se specializací TV realizují asi o 15 min. více spontánní činnosti. Jak 

si to vysvětlujete? 

Vysvětlete průnik obsahů z vašeho dotazníku. 

 

Datum: 3.5. 2016 

Podpis: 


