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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 je strukturovaný, v zásadě vystihuje obsah práce 

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) 

Využito k tématu celkem 30 zdrojů, převážně v češtině, citace není v pořádku: 9 titulů ze seznamu 

není citováno v textu, 11 autorů citovaných v textu není uvedeno v seznamu, citace jsou často 

neúplné nebo neodpovídají citační normě. Řešerše literatury obsahově pokrývá zázemí k řešené 

problematice, ale obsah je povrchní, roztříštěný do podkapitol, které tvoří třeba i jen 1 věta.  
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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) 

Cíl práce je formulován neobratně, zvolené metody umožňují jen deskripci. Student si také 

neklade žádné otázky, nevychází z žádných předpokladů. 

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) 

Cíl práce byl splněn ve smyslu popisu podmínek pro řízené a spontánní pohybové aktivity 

sledovaných školek, částečně pro obsah tělesné výchovy. Student provedl návrh inovativní 

koncepce tělesné výchovy pro danou věkovou kategorii dětí v ideálních podmínkách, které ale v 

praxi nenalezl, a uvádí příklad vyučovací jednotky (nesprávně tréninkové jednotky). 

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) 

Téma je odborně aktuální a společensky důležité. 
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FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

• Obsahuje práce všechny klíčové části? 

• Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

• Je práce logicky uspořádána? 

• 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)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Práce je dobře strukturována jako odborný text. Jazyk práce vykazuje značné množství 

formulačních neobratností nebo přímo chyb. Student nepohlídal ani nevhodné automatické 

opravy prováděné počítačem. Jako skutečně závažný prohřešek považuji fakt, že student uvádí 

název své fakulty opakovaně nesprávně Fakulta tělovýchovy a sportu. 
 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře (45 bodů).  

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Předložená bakalářská práce řeší aktuální společenský i odborný problém. Charakter 

práce popisný s náznakem koncepční studie. Rešerše odborné literatury z velké části využívá 

jen učební texty a vykazuje nedostatky uvedené výše. Zvolený způsob sběru dat je 

jednoduchý a v zásadě neumožňuje více než mapovat podmínky pro pohybovou výchovu ve 

vybraných školkách. Přehled výpovědí probandů je prezentován přehledně, dílčí i celkové 

závěry jsou provedeny přiměřeně zjištěným údajům. Návrh „ideálního programu“ a příklad 

vyučovací jednotky chápu jako určité zhodnocení výsledků a poučení z analýzy literárních 

zdrojů, je opět poměrně povrchní a stručné. Popis obsahu je málo srozumitelný – pohybová 

hra Mrazík (bude patrně honička), stejně jako hra na babu, opičí dráha není popsána stejně 

jako lidské pexeso. Kladem práce je propracovanější diskuse, která ukotvuje zjištěné 

výsledky řízených rozhovorů. 

Přes uvedené dílčí nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě práce: 

1. V abstraktu uvádíte v cíli práce „pohybový rozvoj dětí“ v cíli práce, s. 30, „pohybové 

předpoklady dětí“. Zdůvodněte proč ta rozdílnost. 

2. V práci vycházíte také z koncepce pohybové gramotnosti (podle Whitehead). Dokázal byste 

ve svém „ideálním programu“ stručně nastínit rozvoj pohybové gramotnosti v průběhu 

docházky dítěte do předškolního zařízení, tj. po dobu zhruba tří let? 
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