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Studentka v úvodu své práce mluví o tom, co ji k volbě tématu inspirovalo, a upozorňuje na 
svou zkušenost se schematickými dětskými pracemi na nástěnkách v MŠ; nespecifikuje ale 
cíle práce. K cílům se vyjadřuje v „Didaktické části“, kde mluví o jejím cíli jako o „zmapování 
současné situace ve vybraných zařízeních a jejich pojetí výtvarné výchovy“. (str. 52) Tím ale 
zůstává u vágního vymezení cílů práce.
První, teoretická část práce sestává z komentářů odborných textů především z oblasti 
psychologie a pedagogiky, které by byly v pořádku, pokud by vedly k ujasnění cíle bádání, 
tak, jak jsou ale napsané, působí roztříštěně, a text se ve svém postupu nijak nerozvíjí, spíše
jen narůstá. „Teoretická část“ je pojatá příliš encyklopedicky, a je tvořená spíše 
předkládáním definic pojmů, než jejich uváděním do kontextu role motivace ve výtvarných 
činnostech. Rozsáhlá část je věnovaná vývojovému aspektu dětské tvorby. Na str. 40 
popisuje studentka jako stěžejní pro svou práci „formalizmy“, ale není jasné, k čemu koncept
dále používá. Kapitola specificky o motivaci ve Vv se nachází až na str. 43 - 45.
Ve druhé části, která je nazvaná jako „Didaktická část“ (didaktika ale byla probíraná už 
v předchozím textu), se studentka zaměřuje na faktory, které „mohou mít vliv na motivaci“ 
(str. 52). Ve výzkumu studentka používá metodu pozorování a rozhovoru s učiteli. Spatřuji 
slabiny v míře doložení předkládaných tezí.
Celkové členění práce na kapitoly ukazuje řádový nepoměr mezi „Teoretickou“ a 
„Didaktickou“ částí. Jako drobnější problém vidím souřadnost kapitol následujících 
„Didaktickou část“.
Studentka korektně používá odbornou literaturu. Po jazykové stránce je práce v pořádku. 
Text používá různé styly písma, (např. na str. 26 je i podtržený text). Oceňuji grafickou 
úpravu přílohy. Celkový dojem z práce je dobrý.
Text představuje přínos hlavně proto, že se jeho autorka v průběhu psaní seznámila s žánrem
psaní odborné práce.
Zadání práce je naplněno v širším smyslu, závěry práce nejsou jednoznačně formulované.

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Otázky:
1/ S jakým poznáním o problematice motivace jste přicházela k psaní práce, a jaké máte po 
něm? 
2/ V teoretické části textu uvádíte některá pojetí motivace. Přibližte, jakou roli mají ve vaší 
výzkumné sondě, případně ve vašem vlastním plánování.
3/ V čem vidíte relevanci vývojové psychologie pro problematiku motivace?
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