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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma pohybu je v dnešní době velice aktuální.  Autorka se zabývá pohybem již dvouletých dětí.  
Cílem práce je zjistit hlavní faktory, které ovlivňují efektivitu řízení pohybových aktivit dvouletých 
dětí.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je jasně strukturovaná a vhodně obsahuje poznatky přímo související s tématem 
práce. Čerpala celkem z 24 literárních zdrojů včetně 1 cizojazyčného.  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autorka stanovila 4 výzkumné otázky, které navazují na cíl práce.   

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

Autorka použila metody experimentu, ankety a řízeného rozhovoru.  Postup práce je logický.  
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Ve výsledkové části autorka podrobně popisuje reflexe z pozorování včetně zjištěných problémů a 
návrhů řešení.  Diskuze je obsáhlá  a velmi dobře zpracovaná. Autorka výsledky svého pozorování 
porovnává s jinými autory.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěry jsou velmi jasně strukturované, stručné,  konkrétní s vazbou na výzkumné otázky.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
 
V textu se občas  vyskytují drobné překlepy: např. v abstraktu „se dvouletými dětmi“ ,  dostali děti 
str. 28 , děti nevyžadovali dopomoc str. 48, Citace v textu i v seznamu literatury jsou v pořádku, až 
na:   Přímá citace na str. 8 nebyla napsána kurzívou, jak je zvykem a oproti zvyku taktéž autorka 
uvádí citaci až za ukončenou větou. Teoretická část je dlouhá 15 stran, praktická 14 stran. Celkový 
rozsah práce je 48 stran bez příloh.  
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Autorka prokázala schopnost tvorby vědecké práce. Pracovala celkem s 24mi informačními zdroji. 
Pouze jeden zdroj byl však cizojazyčný.   
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Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jak dlouhou dobu jsou dvouleté děti schopny udržet pozornost? 
2. Jaká je doporučená délka řízené pohybové aktivity dvouletých dětí? 
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