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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj může 

v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může převážit 

drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech může být 

práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná,  

ta k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I 

přes jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 

  



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt obsahuje z větší části všechny zásadní oblasti řešení. Postrádám upozornění na 

nejzávažnější výsledky a implikace. V klíčových slovech mohlo spíše dojít k výběru 

adekvátních klíčových slov (intervence, pohybový program, determinanty pohybu, literární 

rešerše). 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

V rámci zpracování bakalářské práce byla provedena literární rešerše jak z tuzemské, tak i 

zahraniční literatury. Otázkou pouze je adekvátnost výběru některých tematických celků (s. 

34 svaly, klouby, kosti, ad.). Obsáhlé zpracování literatury, v některých případech zasahující 

do jiných témat, pak způsobilo neproporční poměr mezi částí teoretických východisek a 

výsledkovou částí (rešerše literatury od s. 13 až s. 61; výsledková část od s. 70 až s. 74). 

Autorka velice překvapivě v literární rešerši uvedla průřezy časových os režimů vybraných 

mateřských škol pro snazší rozbor obecných charakteristik. Předpokládal jsem, že uvedené 

v tabulkové podobě mělo být spíše uvedeno ve výsledkové části (i přesto, že si pro tuto práci 

nevybrala průřezovou studii).    

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovali 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Zpracovatelka bakalářské práce formulovala cíl a úkoly práce. Formulování cíle (na s. 62) je 

moc obecné (cit.: „Zásadním cílem práce je pohybová aktivita předškolních dětí a získání 

základních pohybových dovedností na základě pohybových zkušeností. Dílčím cílem je 

vytvoření návrhu pohybového programu pro snížení pohybového deficitu u předškolních 

dětí). V této souvislosti bych chtěl upozornit, že na základě mého pročtení bakalářské práce 

bylo jednoznačným cílem zpracování dostupné literatury týkající se pohybové aktivity 

předškolních dětí a převedení jej do uceleného přehledu. Abych řekl pravdu, nevím, co si 

autorka představovala pod zásadním cílem práce získání základních pohybových dovedností 

na základě pohybových zkušeností, když se především opírá o literární rešerši. V neposlední 

řadě bych chtěl upozornit na správné využívání pojmu intervence (s. 63 – nalezení prostoru 

pro intervenci). Výzkumné otázky a ani hypotézy nejsou stanoveny. Pro tento typ bakalářské 

práce nebylo třeba schválení Etickou komisí UK FTVS.  

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Zjištěné informace odpovídají současnému stavu poznání. Výsledková část obsahuje pouze 5 

stran textu (s. 70 až s. 74), když tabulky ukazují složené modelové návrhy pohybových 

programů (tabulka č.7: všeobecná kondice, tabulka č. 8: koordinace, tabulka č. 9: rychlost, 

tabulka č. 10: síla, tabulka č. 11: vytrvalost). V tabulkách jsou také uváděny nákresy, které 

autorka bohužel nevyužívá. Kromě toho se setkáváme s některými terminologickými 

nepřesnostmi jako je rozkroužení, rozloučení, stříhání nohama, ap. V neposlední řadě bych 

chtěl upozornit, že nikde ve výsledkové části nebylo zmíněno, jak byl definován a 

identifikován pohybový deficit tak, aby byl předložený návrh pohybového programu účinný. 

V samotné práci je zdůrazněna rešeršní část. Předpokládám tedy, že jedním z cílů práce bylo 

provedení literární rešerše dostupné literatury a vědeckých článků. S tím souvisí i další 

připomínka, že v subkapitole výsledková část a diskuse postrádám porovnávání s jinými 

autory.  

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Bakalářská práce řeší aktuální praktický problém a zároveň chci upozornit, že je z hlediska 

oboru přínosná. 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 
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 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 

 

Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Z větší části nebyly shledány formální nedostatky práce. Chtěl bych jen upozornit na: s. 7 

rešerže (pozn. spíše rešerše); s. 32: „..měly být přiměřeně rozvíjeny pohybové dovednosti 

motorickým učením“ (pozn. pohybové dovednosti nejsou rozvíjeny motorickým učením); s. 

33: „Somatické parametry jsou výška, váha a tělesný…..(pozn. jedná se o tělesnou výšku a 

tělesnou hmotnost).    

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

Kontrola shody s dalšími pracemi byla provedena v systému: Theses.cz 

Počet podobných dokumentů: 7 

Míra podobnosti s jednotlivými zdrojovými daty byla < 5% 

 

Kontrola shody s dalšími pracemi byla provedena v systému: Turnitin 

Míra podobnosti s jednotlivými zdrojovými daty byla 10 % 

 

Na základě výše uvedeného konstatování doporučuji bakalářskou práci studentky Sodomové  

k obhajobě.  

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře 

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Bakalářská práce je podle získaných hodnotících kritérií a bodů (57 bodů) v klasifikačním 

stupni hodnocena dobře. Je třeba konstatovat, že téma bakalářské práce je velice zajímavé a v 

dnešní době  aktuální, avšak autorka se nevyhnula některým nedostatkům, které úroveň práce 

bohužel snižují.  

 

Otázky k obhajobě práce: 

1) Vyjmenujte projekty, které svým zaměřením oslovují kategorii dětí předškolního věku.   

2) Můžete nastínit principy pro výběr různých pohybových her pro zařazení  

do pohybové přípravy dětí předškolního věku? Co je hlavním cílem pro výběr pohybových 

her pro tuto věkovou kategorii?  

Praha, 8. června 2021      
 


