
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Autor: Barbora Benešová 
Název práce: Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických ukazatelů u                
dětí v projektu „Děti na startu“ 
Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jana Hájková 
                
 
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které vychází z její sportovní minulosti i současné trenérské praxe.  
Práce má jasně formulovaný cíl, který vychází z názvu práce, stejně tak, jako pět hypotéz.   
               

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Bakalářská práce má logickou strukturu. Jen cíl a úkoly práce jsou až na začátku Praktické části práce. 
Teoretická část je zaměřena na problematiku pohybových schopností, motoriku člověka, somatometrické 
ukazatele a projekt „Děti na startu“. Vzhledem k tomu, že pro tento projekt existují jen jedny skripta a 
jeden internetový zdroj, pak by asi bylo na místě to více konzultovat s jednotlivými lektory.  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou slušně zformulovány a odpovídají názvu a cíli práce.      
            

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka uvádí metodu pozorování, ale jedná se o testování pomocí motorických testů a 
somatometrická měření a metodu řízeného rozhovoru. 
                  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Souhrnné výsledky testování jsou zpracovány do jednotlivých grafů. Tabulku konkrétních výsledků by 
bylo vhodné zařadit do kapitoly Přílohy. Studentka si je vědoma menšího počtu testovaných osob, což 
bylo způsobeno tím, že pro děti předškolního věku nejsou vhodné testy. Stejně tak studentka připouští 
neexistenci kontrolní skupiny pro somatometrická měření. Nicméně se studentka velmi dobře snaží 
vysvětlit výsledky hypotéz. Dokonce porovnává naměřené hodnoty s výsledky jiných výzkumů. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Závěr je logická, jasná a stručná. Konkrétní závěry výzkumu jsou méně přehledné. Možná by 
bylo dobré doplnit tuto kapitolu zmínkou o projektu Děti na startu. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Práce využívá 33 literárních a internetových zdrojů. Studentka zvládá práci s literaturou i zásady 
bibliografické citace. Jazyková i formální úroveň práce je dobrá. Jen v názvu práce je „Děti na Startu“, 
zatímco v práci se již používá „Děti na startu“. Na začátku práce, a to na několika stránkách, se objevuje 
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černý svislý pruh, patrně neodstraněné změny v revizích. Obrázky tělocvičen, obrázky testů a normy se 
objevují v textu i v přílohách, kdy druhá možnost je správně. Stejně tak jako je zařazení informovaného 
souhlasu, prázdného záznamového archu i řízeného rozhovoru do příloh. Není uvedeno, zda se u 
řízeného rozhovoru jedná o obě dvě pracovnice projektu nebo jen J. Literovou. U některých grafů (např. 
č. 2, 7) chybí jednotky jednotlivých údajů. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Studentka pracovala samostatně, práce má jednoznačnou strukturu. Studentka pochopila problematiku 
vědecké práce. Protokol o vyhodnocení podobností závěrečné práce vykazuje 28 podobných dokumentů 
s méně než 5% podobností. Jedná se především o prohlášení o vypracování práce, informovaný souhlas a 
popis Unifittestu. Vše je řádně citováno.    
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1) Jak bylo využito metody pozorování? 
 

2) Doporučila byste projekt Děti na startu v rámci mateřských škol? 
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