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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Práce je aktuální z toho hlediska, že se zabývá stále diskutovaným problémem motorické aktivity dětí školou
povinných, úrovní jejich motorických schopností a dovedností. Nedostatečná nebo nedostatečně variabilní
pohybová aktivita těchto dětí pak vede často k nástupu nejrůznějších poruch funkce pohybového systému již v
době povinné školní docházky.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
V referenčním seznamu je uvedeno celkem 39 odkazů na odbornou literaturu, z toho se 6 týká zahraničních
zdrojů. Za poněkud nadbytečnou lze považovat kapitolu týkající se obecných fakt o páteři.
Není jednoduché pro tento typ práce vybrat motorické testy, které by postihly celou šíři motorických schopností a
dovedností, testové baterie jsou pak časově velmi náročné. Nazíráno z tohoto úhlu pohledu autorka použila
několik odpovídajících testů, jejichž výsledky zpracovala statisticky a zobrazila graficky.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
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celkem
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Výsledky práce se mohou zdát překvapivé - po období prázdnin se míra pohybové aktivity u většiny probandů
snížila a došlo také ke zhoršení výkonu ve většině motorických testů; v lepším případě k několika málo zlepšením
či žádné změně. Dle výsledků v dotazníku byli probandi rozděleni do 3 skupin dle míry pohybové aktivity, ale
výsledky těchto skupin se autorka již dále nezabývá, i když se dá předpokládat, že ti, kteří byli ve skupině s
vysokou mírou pohybové aktivity, budou mít lepší výsledky v pohybových testech. Uvedené výsledky vedou k
zamyšlení nad tím, jak děti tráví prázdniny a jistě by bylo třeba, jak autorka navrhuje, se tomuto tématu věnovat
v dalších, větších a detailněji zpracovaných studiích.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, rozsah práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci,
publikační norma byla dodržena. Klasifikaci držení těla by bylo vhodné zobrazit pro větší přehlednost do tabulky
a do přílohy uvést použitý dotazník.
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9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

