
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Autor: Nicola Petáková 
Název práce:  Úroveň základních pohybových schopností a dovedností předškolních dětí ve 
vztahu k režimu 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Lenka Vojtíková 
                
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autorka se ve své práci sleduje vztah úrovně pohybových schopností a dovedností k pohybovému 
režimu předškolních dětí.  
Formulace problémů je logická. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, poměr 
teoretické a praktické části práce je vyvážený, celá práce je přehledná. V názvu by bylo vhodnější 
doplnit, o jaký režim konkrétně jedná (celkový režim dne, pohybový režim, režim ve volném čase či 
v předškolním zařízení…) 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka seznamuje s problematikou, z těchto teoreticky zpracovaných 
východisek, vychází při řešení praktické části své práce. 
Autorka pracovala s dostatečným počtem kvalitní literatury. Je uvedena řada citací, v nich se 
objevují drobné chyby, někdy je uvedení autorů nejednotné – za letopočtem je někdy čárka jindy 
tečka; je uváděna často i strana citovaného dokumentu, i když pak nenásleduje doslovná citace 
označená kurzivou; za zkratkou „a kol.“ chybí všude tečka.  
V některých kapitolách by byla vhodnější zřetelnější provázanost s tématem práce (např. autorka 
popisuje BMI, především jeho určování, ačkoliv jej v práci nezjišťuje, nijak s ním nepracuje ani 
nezmiňuje možno souvislost BMI a pohybového režimu).  
V některých částech teorie se objevují vlastní nepodložené dojmy či zkušenosti z praxe (např. s. 18), 
které jsou velmi zajímavé a podnětné, ale měly se objevit spíše v diskusi.  
 

3. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Pro získání potřebných výsledků autorka využívá motorické testy, dále rozhovor a anketu. Veškeré 
získané výsledky jsou podrobně zpracovány. U některých položek by bylo dobré se zamyslet nad 
významností rozdílů, autorka konstatuje, že chlapci jsou ve všech položkách lepší, ačkoliv rozdíl je 
zanedbatelný (např. u chytání míče je rozdíl 0,04 úspěšných pokusů).  
Rodiče sami sebe označují na základě dotazníku jako pohybově aktivní resp. neaktivní, přičemž 
není definováno, co považuji za minimum k definování „pohybově aktivní“.  
V diskusi získané výsledky studentka souhrnně analyzuje a interpretuje, postřehy a argumenty 
k výsledkům jsou věcné a podnětné. Nabízelo by se ještě lépe konfrontovat odpovědi rodičů a 
dětí, souhrnně diskutovat získané výsledky z anket a rozhovorů.  
I přes určité výhrady považuji schopnost autorky analyzovat a interpretovat výsledky za velmi 
dobrou. 

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

přínos a využití výsledků. 
V závěru je stručně a přehledně shrnutý záměr a výsledky celé práce. Postrádám pouze doporučení 
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pro praxi či pro svou další práci v této oblasti.  
 

5. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce. Jednotlivé kapitoly jsou jasně 
členěny a logicky uspořádány, vyskytují se drobné chyby (např. změna řádkování na s. 30), formálně 
je práce na dobré úrovni. 
 

6. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Zpracovávání bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice a schopnost kvalitně 
pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Jaký byl záměr otázky č. 10 v anketě - zda se pohlaví ovlivňuje pohybové schopnosti ve vztahu 

k tématu práce? Je možné z odpovědí rodičů něco vyvodit (např. preference sportu)?   
2) Je možné vyvodit z práce nějaká doporučení do praxe učitelky v MŠ?  
 
Datum:                      Podpis: 


