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Autorka bakalářské práce si téma své práce zvolila na základě svého dlouhodobého
zájmu o danou problematiku. Vhodně si formulovala problémové otázky a v návaznosti na ně
si přiměřeně formulovala cíle bakalářské práce.
Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro
realizaci výzkumu. Pozitivně zde hodnotím charakteristiku specifik pohybového aparátu
předškolního dítěte a zpracovaný soubor pohybových her pro rozvoj pohybových schopností
dětí předškolního věku v závislosti na jeho věku. Přínosem je též zpracování charakteristiky
práce učitelky, trenéra či vedoucího zájmového kroužku takto starých dětí.
Praktická část práce je zahájena formulací pěti pracovních hypotéz. Způsob formulace,
posloupnost a provázanost jednotlivých hypotéz považuji za správné. Podobně i zvolené
výzkumné metody považuji za přiměřené. V rámci experimentu považuji za vhodně zvolené i
testy pohybových schopností. V rámci experimentu je přiměřený jak výzkumný vzorek, tak
použitý soubor pohybových her rozvíjející úroveň pohybových schopností.
Výsledky výzkumu jsou vhodně interpretovány, včetně tabulkového zpracování
v přílohách práce. K úvaze je možno poukázat na možnost uvedení těchto tabulek přímo
v textu práce. Autorka však z důvodu rozsahu těchto tabulek použila jejich umístění do příloh.
Diskuze je podrobná ale věcná, je vztažena k pracovním hypotézám. Součástí je i
vyhodnocení všech použitých pohybových her. Závěry jsou konkrétní a věcné, obsahově na
sebe navazující. Práce je využitelná pro začínající učitele jako metodika i zásobník základních
pohybových her.
Autorka při zpracovávání bakalářské práce vychází z dostatečného množství odborné
literatury, kterou při použití v textu práce vhodně cituje. Práce je vhodně doplněna přílohami,
přivítal bych ještě grafické znázornění výsledků výzkumu.
Po obsahové i formální stránce bakalářská práce splňuje veškeré požadavky na ni
kladené. Autorka pravidelně konzultovala s vedoucím práce a dbala většiny jeho připomínek.
Proto práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:
Otázka: Jakým způsobem jste děti při testování motivovala?
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