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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Studentka si téma své bakalářské práce zvolila zřejmě z důvodu svého budoucího profesního zaměření. 

Téma práce je vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, které nesportují velmi podnětné. 

Cíl práce je jasně a srozumitelně formulován. Cíl i dílčí cíle jsou netradičně zařazeny až na začátek 

Praktické části práce. Struktura práce má logický charakter. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části se studentka zabývá pouze tématikou, která je nutná pro vytvoření praktické části. 

Jednotlivé části práce jsou vyvážené. Práce vychází z 32 literárních zdrojů, které nejsou číslované. Citace 

zdrojů jsou správné.       

   

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím 

cílem. Autorka si stanovila celkem 5 hypotéz. Studentka v celé práci i u stanovených hypotéz pracuje 

s pojmy průměrný, nadprůměrný, výrazně nadprůměrný, jakož i podprůměrný a výrazně podprůměrný, 

což je velmi zavádějící a není zřejmá stanovená hodnota pro tyto uváděné skupiny, do kterých následně 

probandy rozřazuje  (str. 32). 

                 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka uvádí, že pro ověření stanovených hypotéz použila několik výzkumných metod – metodu 

pozorování, ale fakticky se jedná o metodu testování pomocí motorických testů. Další použitou metodou 

bylo měření somatometrické a řízený rozhovor. Výzkumné metody plně postačují k ověření stanovených 

výzkumných úkolů i k potřebám práce.                      

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek  

     aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Jednotlivé výsledky šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě tabulek 

a grafů. U grafu č. 2, str. 43 není uvedeno měřítko pro výšku jedinců.  Tabulky na straně 41- 43jsou 

špatně čitelné a bylo by vhodné je převést do českého jazyka.   Diskuse je logická a podnětná. Drobným 

nedostatkem je nízký počet probandů, na kterých byl výzkum prováděn, nerovnoměrné zastoupení děvčat 

a hochů včetně věkového rozvrstvení (str.35). Práci studentce komplikoval fakt, že projektu „Děti na 

startu“ se účastní děti předškolního věku, pro které nejsou stanoveny vhodné testové baterie a studentka 

musela tyto děti vyřadit. 

             

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

    přínos a využití výsledků. 

Závěry práce jsou jasně strukturované a věcně správné. Kapitole Závěr je potřeba vytknout přehlednost 

jednotlivých závěrů.             

   

 

 



 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  

     rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Nedostatkem práce jsou např. 

občasné překlepy (str.47 – „Valná většina v celkové počtu 8 testovaných je ve věku 6 let.“, str. 49 – „…že 

u této dívky došlo ke větší motivaci a zároveň patří…“, apod.), gramatické chyby (Úvod – „Z tohoto důvodu 

jsme společně s paní doktorkou Hájkovou zvolili…“ „Proto bychom chtěli…“ „ projektu “Děti na Startu“. 

apod.). Práci od začátku degraduje zapomenuté označení svislou čárou na levém okraji textu. V Praktické 

části má studentka zařazené fotografie tělocvičen, normy textů a obrázky jednotlivých testů, které má 

duplicitně uvedeny i v přílohách, kde jsou správně zařazeny.  

Celá práce je poznamenána velkou nepřehledností jednotlivých kapitol a podkapitol, které by bylo vhodné 

zvýraznit a patřičně dle řešené problematiky oddělit (např. str. 13, kpt. 2.1.1 atd.)  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  

     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně a pochopila problematiku vědecké práce. Při své práci 

vhodně využívala uvedenou literaturu i informační zdroje. Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 

práce vykazuje podobnost s 28 podobnými dokumenty což je méně než 5%. Jedná se o citaci norem, testů 

a metodických pokynů. 
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