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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce je aktuální. Cíl je formulován jasně a srozumitelně, problém je naznačen v úvodu 

práce. Autorka formulovala dvě problémové otázky v souladu s cílem a výzkumnou částí 

práce. 

                        

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část obsahuje některé kapitoly, které souvisí s výzkumnou částí jen okrajově, 

autorka chtěla dokreslit celou problematiku v odborném kontextu, nejen ve vztahu k dětem 

předškolního věku. Práce s odbornou literaturou odpovídá požadavkům kvalifikační práce.

  

              

 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka neformuluje hypotézy, ale dvě problémové otázky, které jsou v souladu s tématem a 

výzkumnou částí práce. 

             

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka použila metodu experimentu a dotazníku, obojí odpovídá postupu práce. Experiment 

trval 8 měsíců, což je dostatečně dlouhá doba pro vyvození závěrů ve zvoleném tématu.  

                       

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky jsou znázorněny formou tabulek a grafů se stručným komentářem. Diskuse je 

zaměřena na popis průběhu experimentu a širší okolnosti výzkumu. 

   

                        

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

V závěrech autorka shrnula výsledky výzkumné části práce a věnovala se zodpovězení 

problémových otázek.   

            

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kvalifikační práce. 

             

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka při zpracování vybraného tématu prokázala orientaci v odborné terminologii i 

metodologii výzkumu.         

      

 

 



Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace:  velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:     

 

1) Z jakého důvodu jste pro výzkumnou část nezvolila kontrolní skupinu? 
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