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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)  

Cíle práce se dozvídáme až na straně 16. Hlavním cílem je zmapovat schonopst dětí v předškolním věku 

pracovat ve 2D a 3D prostoru. Vytyčený cíl je povšechný a v kontextu toho, co se dosud zmapovalo v této 

oblasti, je neaktuální.  

Stanovení hlavního cíle souvisí s tím, že se autorka neobtěžovala prostudovat si vše, co s danou 

problematikou souvisí (2D a 3D; dřívka v české literatuře Stopenová, Zapletal, …..; v zahraniční Quaderni 

Montessori, Sachetti, Sciacovelli, ….); tím se stává, že objevuje objevené. Pokud by cíle formulovala jinak, 

bylo by možné napsat, že jsou cíle splněny, takto musím vycházet z toho, že jde o autorčinu formulační 

neobratnost, která je patrná i z celé práce. 

Autorka si dále zaměňuje dílčí cíl práce s úkolem pro dítě. Škoda, že si neprostudovala některou z publikací 

týkajících se metodologie. Metodologicky je práce dikutabilní vzhledem k tomu, jak popisuje nástroje, 

kterými chce své cíle naplnit. Plete si výzkum, experiment, pozorování viz např. strany 16, 17. 

Sama autorka měla v Závěru problém prokázat, jak dalece cíle naplnila, protože v metodologické části nemá 

dostatečně formulovány ani podmínky, za kterých bude cíle považovat za naplněné. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) Práce je členěna do dvou hlavních částí „orámovaných“ 

Úvodem a Závěrem.  Úvod je pojat více emotivně, autorka vysvětluje volbu tématu. Teoretickou část pojala 

autorka zčásti jako východiska, zčásti jako výklad některých klíčových slov, avšak některé podstatné věci 

zde chybí, např. přehled toho, kdo se již danou problematikou zabýval alespoň u nás v posledních dvaceti 

letech. Na druhé straně jsou zde informace, kterých autorka navyužívá ani v praktické části, ani v závěru. 

Praktická část je z valné části popisem s nepříliš hlubokými komentáři, které jsou poznamenány 

jednostranným pohledem autorky bez většího propojení na pedagogiku a kognitivní i vývojovou psachologii. 

Její neznalost dětského jazyka pak vede k chybným interpretacím (např. dítě stavící z dřívek kontrukci, když 

je sama vyzvala, aby postavilo…). Čtenář má nepřehledné a nedostatečné informace o sledovaných dětech, 

což se následně ukazuje v komentářích k aktivitám. Závěr nelze nazvat závěrem. Evidentně autorka netuší, 

co se má do závěru napsat. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce něpřináší nic nového (práce se špělemi je v mateřských školách ve světovém měřítku dostatečně 

rozpracována po více než 40 let. Pokud lze hovořit o kladu práce, pak spočívá v podrobném popisu procesu, 

kdy dítě plní daný úkol. Jde ovšem o vrbalizaci toho, co bylo registrováno na videozáznamu. Oceňuji 

náročnost pořízení onoho přepisu. 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková úprava) 

Předložená práce je psána jazykem, který není příliš vyvážený, rozhodně není konzistentí. Grafická stránka i 

členění práce jsou přehledné. Citace neodpovídají vždy normě, často např. chybí uvedení stránky (např. str. 

7, 12, 13). Jazykové nedostatky: nejasné formulace; někde chybí čárky mezi větami (např. str 14), jinde  je 

čárka navíc (str. 13); ve větě není sloveso (např. str. 12). Děj je v rámci jednoho odstavce popisován 

v různých časech (přítomný a minulý např. str. 19), něde jde dokonce významově o tři časy. Po stránce 

typografie: někde je kurzíva bez uvozovek u citace přímé, jinde u přímé řeči, jinde u komentářů, což je při 

nejmenším neobvyklé.  
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předškolního věku  

PhDr. Michaela KASLOVÁ 



 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) Informační zdroje jsou vzhledem k tématu užší (viz 

poznámky v předchozích odstavcích). 

Otázky a úkoly k obhajobě 

1) Co je cílem bakalářské práce a které metody jste k dosažení cílů použila?  

2) V čem jsou zadané aktivity prokazatelně nové? 

3) K čemu jste dospěla? Pozn.: uveďte to, co v závěru chybí. 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  žádné shody 

Práce hraničně splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: 

 

Datum a podpis autora posudku: 14. května 2018                                       oponent práce 


