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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Autorka si zvolila velmi aktuální téma – vztah dětí mladšího školního věku k pohybovým aktivitám. Rozhodla se
pomocí dotazníku zmapovat názory vybrané skupiny dětí ve věku 8 -11 let ze tří základních škol na způsoby a
možnosti trávení volného času řízeným i spontánním pohybem. V závěru práce velmi zasvěceně formuluje
preventivní strategii na úrovni rodiny, školy, komunity a zdůrazňuje základní úkoly společnosti.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
V teoretické části práce autorka prokázala velké zaujetí pro zvolené téma. Definovala jednotlivé pohybové
aktivity dětí, zdůraznila význam věkových zvláštností a zmínila se o základních zásadách pohybového tréninku
dětí. Poznatky čerpala převážně z domácích literárních pramenů.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíle práce a pracovní hypotézy autorka formulovala jasně a srozumitelně. Získaná data zpracovala v programu
Mikrosoft Excel. Výsledky práce prezentuje přehledně a dokumentuje je tabulkami a grafy. Autorka upozornila
na nutnost cíleně se úrovní pohybových aktivit dětí mladšího školního věku zabývat.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Rozsah práce a grafická úprava odpovídá požadavků daným pro bakalářskou práci. V přehledu prostudované
literatury autorka nepoužívá doporučené způsoby citace literatury.
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Domníváte se, že k prosazování zvýšeného zájmu školy i rodiny o
pohybové aktivity dětí by bylo možno využít programů „Zdravá mateřská
škola“ a „Škola podporující zdraví“?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

