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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
     Téma aktuální, obsah odpovídající tématu, problém a cíle formulovány vhodně.    

            
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
    Teoretická část odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Odkazy a citace v textu jsou uvedeny 
správně a dostatečně, v seznamu literatury není dodržen současný úzus..

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Hypotézy jsou provázány s cíli práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Tři použité metody jsou zvoleny velmi dobře, pouze z formálního hlediska v práci prolíná charakteristika 
metod a výsledků.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jsou prezentovány poněkud roztříštětně již v kap. Metody a následně spíše jejich souhrn v kap. 
Výsledky. Kap. 6 Srovnání s hypotézami by spíše měla být diskuzí, která chybí.

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků.
Závěry jsou formulovány jasně a přehledně k cílům a hypotézám.

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Ppráce formálně odpovídá požadavkům. Pouze v seznamu literatury nebyla dodržena požadovaná úprava 
(verzálky u názvů knih).Několik gramatických chyb – opakující se chyba ve slově vyplývá (str. 24, 41, 
43, 46).  
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Autorka přistoupila k práci velmi aktivně a s osobním nasazením, byla velmi tvořivá a dobře si všímala 
reakcí dětí. Bohužel byla dlouhodobě hospitalizována právě v době dokončování práce, což zapříčinilo 
uvedené formální nedostatky a plošší interpratci výsledků.

Práci k obhajobě  doporučuji

Návrh klasifikace: 

Otázky k obhajobě: 1) Pouze jedna MŠ byla ve sledování rozdílná – kde všude se to projevilo?
                                   2) Co považujete na základě práce za zásadní pro spontánní pohyb dětí v MŠ?
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