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Zaměření a struktura práce
Předložená diplomová práce má celkově 49 stran textu včetně příloh, z toho je 44 stran vlastního
textu. Je rozdělena do pěti základních kapitol. Součástí práce je funkční CD-ROM s vlastním
textem práce. Jedná se pedagogicko – didaktické zaměření práce. Základním námětem práce je
více úkolů. Námětem práce je popis a mapování vývoje psychomotorických dovedností od
útlého věku po 1. stupeň základní školy. Teoretická část předložené práce (kapitoly 1 - 3) je
zformulovaná na základě citací odborné literatury uvedené v textu a v přehledu použité literatury.
Jedná se o kapitoly psychomotorika, vývoj psychomotorických dovedností v útlém věku.
Stěžejní částí diplomové práce je samotný výzkum psychomotorických dovedností při práci
s papírem na ZŠ v Sokolově a v mateřské škole v Oloví. Metodika a výsledky výzkumu jsou
uvedeny v kapitole 4 na 13 stranách. V páté kapitole popisuje pro rozvoj dovedností převzaté
návrhy.
Úroveň samostatnosti a reflexe
Autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat dané téma a využít své nabyté pedagogicko didaktické znalosti při vytváření zadaného úkolu. Potvrzuje je v přehledně zpracované teoretické
části zaměřené na výuku pracovních činností v útlém věku až po 1. stupeň základních škol.
Samotná výzkumná část psychomotorických dovedností zahrnuje statistický vzorek o celkovém
počtu 156 dětí (ZŠ v Sokolově a Mateřská škola Oloví). Testování uvedených dovedností
probíhá formou pracovních činností s papírem. Konkrétně jde o stříhání - lepení na střed
(přesnost) a skládání papíru. Kvantifikované výsledky zobrazuje formou rovinného sloupcového
grafu (osa y je přesnost a osa x jsou věkové kategorie). Autorka výsledky testu písemně
komentuje. Výsledky výzkumu na omezeném statistickém vzorku (počet dětí) zřejmě potvrzují
očekávaný fakt o vzrůstajících psychomotorických dovednostech s přibývajícím věkem dětí.
Využitelnost v praxi
Předložená diplomová práce částečně ověřuje pomocí výzkumu četnosti (omezený vzorek 156
dětí) očekávaný fakt o závislosti manuální zručnosti dětí v závislosti na věku. Jedná se o práci
velice aktuální. Výsledky testu musíme pochopitelně brát s rezervou. Testy byly provedeny ve
stejné geografické oblasti (město, venkov, západ České republiky). Dále je nutné vzít v úvahu
specifika použitého materiálu (papíru) atp. Psychomotorický vývoj dětí a mládeže se bohužel
zřejmě zhoršuje (nejenom dle tohoto výzkumu) oproti předcházejícím generacím. Bylo by jistě
zajímavé porovnávat testy stejného zaměření v průběhu několika generací (2.polovina 20. století,
začátek 1.poloviny 21. století). Proto je nutné pokusit se tento nežádoucí trend změnit.
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Práce s prameny
Uvedené bibliografické citace a způsob odkazování odpovídá normě.

Jazyková a formální úroveň
Po jazykové stránce je práce psána bez vážnějších nedostatků. Je přehledná, logicky dobře
členěna. Byly dodrženy zásady pro vypracování.

Připomínky nebo otázky k doplnění
Celkově má práce ucelený charakter. Výsledky praktické části nejsou bohužel podloženy vlastní
fotografickou dokumentací. Je to ke škodě předložené práce. Bylo by jistě zajímavé porovnávat
testy stejného zaměření (např. práce s papírem) v průběhu několika generací (2. polovina 20.
století, začátek 1.poloviny 21. století).
Otázky:
1. Existují dle Vašeho názoru podobné rozsáhlejší testy psychomotorických dovedností dětí a
mládeže mapující vývoj (kladný nebo záporný) v průběhu generačního vývoje?
2. Je podle Vašeho názoru rozdíl mezi psychomotorickým vývojem dětí a mládeže ve městě a na
venkově?.
3. Jakým nejlepším způsobem můžeme podle Vás podpořit psychomotorický vývoj dětí a
mládeže?
Celkové hodnocení:
Předložená práce splňuje požadavky zadání. Doporučuji práci k obhajobě.
NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ: „velmi dobře“.

V Plzni 15.05. 2015

Podpis oponenta: Ing. Jindřich Korytář

2

