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Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce .
Autorka pracuje jako vychovatelka ve Výchovně léčebném oddělení Přestavlky. Téma je aktuální, 
neboť zvlášť v poslední době má rodina – dítě – sport klesající tendenci.  Problém a cíl jsou 
přiměřeně formulovány.

Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s
literaturou.
V teoretické části uvádí autorka několik definic či náhledů na rodinu od různých autorů – celkem 
patnáct titulů, které ve své práci cituje. Rozsah informačních zdrojů odpovídá potřebám bakalářské 
práce.

Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autorka si formulovala čtyři pracovní hypotézy. Drobnou výhradu mám k hypotéze č. 3, která není 
zcela vhodně zvolena. 

Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Postup práce je logický, dotazníkový průzkum prováděný u 50 vzorků je dostatečný. Přesto se 
domnívám, že větší počet respondentů by výsledky ovlivnilo. Zároveň bych doporučovala 
dotazníky pro rodiče.

Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jsou prezentovány a interpretovány přehledně v textu i pomocí barevných grafů. Diskuse 
je věcná, logická, rozsah i obsahová úroveň je dobrá.

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.
Závěry vyplývají z výsledků výzkumu. Přinášejí odpovědi na uvedené hypotézy. Jasná formulace 
závěrů chybí.

Formální stránka.
Předložená bakalářská práce odpovídá obecným požadavkům na její obsahovou a formální stránku.

Celkové hodnocení práce
Autorka ve své práci prokázala , že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. Po stránce 
jazykové , stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky. 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

Otázky: Jak motivujete děti k výběru sportovních aktivit na Vaší škole?
V čem spatřujete hlavní přínos své práce v rámci Vašeho profesního zaměření?
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