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Posudek na bakalářskou práci 
 

X školitelský posudek 
 

Jméno posuzovatele: 
doc. RNDr. Petr Sedlak, PhD. 

Datum: 
 

Autor: Marianna Varholáková 
 

Název práce: 
Úroveň motorického vývoja v kontexte fyzickej aktivity dieťaťa 
 

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo vypracovat literární přehled informací o závislosti vlivu intenzity 
pohybové aktivity na úroveň motorické vyspělosti dítěte. Podat přehled 
fyziologického vývoje motoriky v jednotlivých periodách vývoje dítěte, zmapovat 
baterie testů motorické výkonnosti vhodných pro dětský věk a zpracovat přehled 
studií, které tyto testy využívají pro hodnocení úrovně pohybové vyspělosti dítěte. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura a členění práce odpovídá doporučovanému schématu. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila k vypracování rešerše 106 relevantních literárních a internetových 
zdrojů. Zdroje jsou citovány dle platné normy, forma citace je jednotná.  
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
--- 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni.  Grafické zpracování tabulek a 
obrázků je kvalitní. Jazyková úroveň je dobrá. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka byla v přístupu ke zpracování bakalářské práce aktivní a iniciativní. 
Tématiku průběžně konzultovala.  
Z pohledu školitele bylo zadání bakalářské práce a vytyčené cíle splněny.  
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Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení: 
 
Xvýborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
V Praze, 21.8.2019 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
30.8. 2019  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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