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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka si zvolila aktuální a neprobádané téma zabývající se vlivem přírodního
prostředí na rozvoj gymnastických dovedností. Práce byla časově a organizačně náročná a
zpracovatelka musela prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti.
Teoretická část práce odpovídá rozsahu probíraného tématu. Pestrý seznam citovaných
děl a hloubka řešené problematiky prokazuje autorčinu znalost představené tématiky.
Chvályhodná je spolupráce autorky s vedoucím práce.
Práce má malé nedostatky, ale formálním zpracování, struktura, teoretická i praktická
část splňuje kritéria požadované na bakalářskou práci.
Pro interpretaci výsledků v širším kontextu byla provedena rozsáhlá analýza relevantní
odborné literatury. Analyzovány byly prameny z výzkumných ústavů, výsledky výzkumných
projektů, studentské absolventské práce a vlastní analytické práce. Ukázalo se zejména, že ve
stávající dostupné literatuře nebylo studované téma prozatím podloženo přebytkem odborných
informací, srovnávacích studií. To je sice signálem, že stávající poznatky nejsou plně
využitelné, současně však tato skutečnost podtrhuje význam právě tematického zaměření
presentované práce a důležitost stanovených cílů. Pro takto formulovanou problematiku je
žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, ale současně potřebné poznatky vytvářet, k
čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních výzkumů v terénu a jejich interpretace v
kontextu stanovených cílů práce.

Rozšíření studie o systematické využívání přírodního prostřední v tréninku gymnastek
by bylo bezesporu velmi hodnotné pokračování studie.
Otázky:
1) Jakým způsobem by bylo možné hodnotit prostná, tak aby byla data lépe
porovnatelná?
2) Jaká neuvažovaná proměnná může ovlivňovat výsledky měření této práce a proč?
3) Bude do budoucna trénink probíhat s ohledem na výsledky studie?
Práce je doporučena k obhajobě
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