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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je zajímavé a potřebné. Obsah odpovídá tématu. Problém ani cíl nejsou explicitně 

uvedeny, ale lze je najít v Úvodu.  

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z celkem 23 zdrojů, z toho je 10 zahraničních, což je chvályhodné, 

přesto v některých částech se kapitoly odkazují pouze k jednomu, max. dvěma autorům. 

Výborně je zpracována kap. 5 s více zdroji. Ovšem zbytečný je celkový popis testů MOBAK, 

který pak je použit v praktické části a jeho popis by spíše patřil do metod nebo do přílohy. 

Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Cíl je formulován stupňovitě, vhodnější by byl obecný cíl a konkrétní dílčí cíle.  Hypotézy 

vycházejí z teoretické části a odpovídají cílům. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Metody odpovídají záměrům – tedy analýza ŠVP dvou vybraných škol (chybí zdůvodnění 

volby) a testování baterií MOBAK. Dále se poněkud opakují informace v kap. 8.2, 9.2, 10.1 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuse: 

Výsledky analýzy ŠVP dvou škol jsou uvedeny dobře, autorka se snaží postihnout různorodé 

podmínky.  

Výsledky testování jsou prezentovány tabulkami bez interpretace. Ta následuje až na konci 

těchto dat. Výsledky jsou mírně rozdílné dle předpokladů. Diskuse se vrací k výsledkům 

jiných autorů, dobře upozorňuje na zjištění, že výdej – tedy intenzita aktivity v MŠ - byla 

v jednom výzkumu zjištěna jako nižší oproti mimoškolní době, ale nic z toho dále 

nevyvozuje. Také nezmiňuje i další možné vlivy – kroužky, rodinné aktivity, které by úroveň 

výkonů mohly ovlivnit.  

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry mají jasně a stručně uvést zjištěná fakta. Zde je však nejprve jakýsi dlouhý souhrn 

s obsahem všech kapitol, což je zcela zbytečné, část textu by patřila do diskuse. Výsledky se 

tak v textu zcela ztrácí. Postrádám konkrétnější vyjádření např. k úrovni dovedností a 

případným doporučením. 

Formální stránka práce: 

Práce obsahuje řadu překlepů, např. s.6 – pozdějšího -pozdějším, s. 6 – nabídka a rozvoj… 

měly být všestranný, s. 7 sounožně, s. 7 sladit pohyb nohou a rukou (paží !!), apod. 

Ve výsledkové části uvádí s míčem poskakování – někdy jako poskakování a někdy správně 

jako dribling.   

Celkové zhodnocení práce: 

Práce obsahuje celkově 46 stran. Autorka provedla náročné testování baterií MOBAK, což je 

třeba ocenit, a v zásadě naplnila cíl práce. Celkově tedy splňuje nároky na bakalářskou práci a 

doporučuji ji k obhajobě. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje podobnost s 24  dokumenty a 

shodou ve 2%, kdy se jedná o správnou citaci zdrojů. 

 

 



 

Otázky: 

Ve výsledcích je zřejmý určitý dost výrazný rozpor, jak byste jej vysvětlovala nebo 

diskutovala? 

Formulujte jasně závěry práce. 

Na s. 4 uvádíte jako cíl rozvoj zdatnosti, následně prožitek a kognitivní a emocionální rozvoj, 

nechybí něco? Další cíl je uveden na jiné straně. 

Co jsou základní pohybové kompetence v MŠ ? 

Na s. 7 nemohu souhlasit s tvrzením, že se dítě učí házet spodním, pak bočním a v 5 letech 

horním obloukem. 
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