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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma práce je v souvislosti s pozorností dětí velice aktuálním tématem. Obsahová struktura práce je
logická. Bohužel došlo k záměně ve formulaci cíle, vědeckého problému a vědeckých otázek. Zřejmě došlo
k posunu nadpisů nějakou formální úpravou, jelikož v konzultované variantě byly formulace správné, což
je samozřejmě velká škoda a snižuje se tím celková kvalita práce.
Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou.
Autorka využila 53 literárních zdrojů. Teoretická východiska zpracovala kvalitně a se zaujetím. Více mohly
být propojeny poznatky z jiných studií a odborných prací. Podkapitola o kvantitativním výzkumu je
v teoretické části nadbytečná. V popisu jógových pozic se vyskytují terminologické chyby.
Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Pokud vezmeme v potaz posun nadpisů u cíle a vědeckých otázek, pak formulace hypotéz je správná a
provázaná s cílem i vědeckým problémem.
Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Metoda psychologických testů je zvolena vhodně a je třeba vyzdvihnout její náročnost.
Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Autorka interpretuje výsledky v grafech a tabulkách se stručným popisem. Zajímavý je i korelační
koeficient závislosti zrakové a sluchové pozornosti, tento vztah však není předpokládaným předmětem
zkoumání této práce. Diskuse je zaměřená na verifikaci hypotéz.
Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.
Závěry práce jsou stručné a chybí zde konkrétní výstupy z řešení práce.
Formální stránka práce.
Po formální stránce splňuje práce požadavky na kvalifikační práci. Kapitola Závěry není očíslována.
Celkové hodnocení práce.
Autorka pracovala na řešení práce samostatně a s velkým zaujetím. Prokázala znalosti z metodologie
vědecké práce. Práci hodnotím jako zdařilou.
Práci k obhajobě doporučuji.
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Otázky k obhajobě:
Jak děti reagovaly na testy pozornosti?
Zařazujete jógu do režimu MŠ nadále?
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