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1. Jaká jsou rizika využití přímého pozorování u dětí předškolního věku? 
2. Do jaké míry mohou být daná zjištění limitována věkem této výzkumné skupiny?   
3. Byli rodiče dětí seznámeni s výzkumných šetřením, kterého se jejich děti účastnily? Pokud 
ano, podepisovali rodiče těchto dětí informovaný souhlas s participací na výzkumu?  
 

 

Bc. Tereza Cysařová předložila velmi kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která se 
zabývá fenoménem volné hry u dětí předškolního věku, konkr. ve věkovém rozmezí od 3 do 
4 let věku dítěte. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 
strukturována do třech kapitol, které vymezují základní pojmy a přístupy a popisují 
teoretická východiska fenoménu volné hry u dětí v mateřské škole. Na tomto místě by stálo 
za úvahu, zdali by text nemohl být doplněn o poznatky z vývojové psychologie. Teoretická 
část práce je přehledně koncipována. Oceňuji práci se zahraničními zdroji. Autorka se 
nedopustila závažnějších stylistických či gramatických pochybení.  
 
Empirická část práce představuje realizovaný výzkum, jehož cílem bylo popsat fenomén 
volné hry u dětí předškolního věku v mateřské škole (konkrétně tří až čtyřletých). 
Konstrukce výzkumu byla vhodně provedena, nicméně autorka nerealizovala pilotní 
předvýzkum. Autorka popisuje jednotlivé kroky výzkumu, od volby problematiky, cíle, 
vstupu do výzkumného terénu až po diskuzi a závěr. Z hlediska etiky výzkumu autorka 
nezmiňuje předchozí komunikaci s rodiči respondentů, kteří byli do výzkumného šetření 
zainteresováni. Viz. otázka číslo tři. Analýza výzkumných dat byla provedena 
prostřednictvím otevřeného kódování. Vzniklé kategorie a kódy byly následně podrobeny 
tzv. technice vyložení karet v rámci analytické indukce. Výsledkem analýzy byla deskripce 
fenoménu volné hry. Autorčin přístup k celému výzkumu byl precizní. Analýza dat je 
přehledně prezentována v příloze práce.  
 
Diplomová práce se věnuje dosud méně probádanému tématu u dané výzkumné skupiny. 
Zjištěné skutečnosti tak mohou mít významný vliv na edukační realitu v mateřských 
školách, neboť mají potenciál určité metodické příručky, která by mohla být nápomocna 
pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi předškolního věku.  
Autorka diplomové práce prezentuje pro praxi velmi přínosná zjištění, která mohou pomoci 
porozumět světu předškolních dětí a posílit tak pedagogické dovednosti učitelek a učitelů 

mateřských škol.  


