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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je aktuální a vztahuje se ke studijnímu oboru. Struktura práce je přehledná. Výzkumný 
problém je vyjádřen pomocí cíle a výzkumných otázek na str. 33. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je východiskem k formulaci cíle a výzkumných otázek. Rozsah i obsah teoretické 
části jsou odpovídající. Informační zdroje a jejich využití je adekvátní. 

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Hypotézy nejsou formulovány, i když výzkumná otázka č. 3 obsahující zkoumání rozdílů v motorické 
úrovni mezi hochy a dívkami vybízí ke stanovení hypotézy. Ostatní výzkumné otázky jsou postavené 
tak, aby na ně bylo možné odpovídat pomocí popisných charakteristik (viz str. 33). 

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

Hypotézy nebyly stanoveny, a proto ani testovány. Výzkum byl proveden především metodou, kterou 
autorka označila jako motorické screeningové šetření pomocí screeningového nástroje vytvořeného 
autorkou práce. V úvodu kap. 4.1.1 Použité výzkumné metody (s. 34) však autorka uvádí, že 
„výzkumné šetření je zaměřeno kvalitativně“ a níže stručně charakterizuje kvalitativní výzkum. 
Odkazuje se přitom na publikace Švaříčka a Šeďové (2007) i Hendla (2012). Není mi však jasné, 
v které části práce je kvalitativní výzkum uplatněn. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Analýza a interpretace výsledků odpovídají výzkumným otázkám a popisnému výzkumu. Výsledky 
jsou prezentovány přehledně a v kap. 6 je k nim vedena odpovídající diskuse. 

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

přínos a využití výsledků. 
Závěry jsou přiměřené vzhledem k výzkumnému souboru a použitým metodám. Výsledky jsou 
přínosné pro studijní obor i pro praxi v MŠ. 
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Formální stránka práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.) 
Práce je přehledná, přínosná, pouze mi není jasné, jestli autorka dobře pochopila rozdíl mezi 
kvalitativním a kvantitativním typem výzkumu. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje podobnost menší než 5 % s podobnými 
dokumenty. Jedná se o řádné citace a odkazy na 27 literárních zdrojů.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  

 Jaký je hlavní rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. 
 V práci jste se zabývala mimo jiné otázkou „Kolik času z programu tvoří tzv. řízené a volné pohybové 

aktivity dětí MŠT“ (VO č. 5). Podobná sonda do pohybového režimu dětí je popsána i v publikaci 
KOUŘILOVÁ, I. a JANOŠKOVÁ, H. Realizace pohybových aktivit v předškolním 
vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 5, č. 3, s. 
23-34. ISSN 2533-7882. Můžete porovnat výsledky a provést k nim krátkou diskusi? 
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