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Rozsah práce: 

 

- předložená práce obsahuje 65 stran souvislého textu, 1 tabulku, 13 grafů, 4 obrázky 

v textu, bez označení a 35 označených obrázků v kapitole přílohy 

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci 

 

 

Téma práce: 

 

- práce se zabývá problematikou oblékání pouze u dětí předškolního věku vhodného ke 

sportovnímu využití v přírodě 

- obsahem práce je zmapování trhu oblečení, doporučení výběru v souvislosti s daným 

sportem a dotazníkové šetření určené rodičům dětí a jeho analýza 

 

Použitá literatura: 

 

- je aktuální, vztahující se k tématu, bez zahraničních zdrojů 

- celkem je uvedeno 15 titulů odborné literatury bez očíslování, dále internetové zdroje 

str. 77-78 a 4 zdroje „obrazových příloh“? 

 

 

Formální stránka: 

 

- úvodní strana obsahuje nadbytečný termín dokončení: Červen 2010 – v rozporu s daty 

na vazbě i v prohlášení 

- absence formálního označení obrázků, zejména grafů a tabulky v textu i jejich 

seznamů v závěru práce 

- formulář dotazníku a obrázky v přílohách neoznačeny jasně za přílohy a bez jejich 

seznamu 

- ilustrace v textu vhodně doplňují informace 

- struktura práce je členěna do 10 hlavních kapitol, jejichž poměr je vyvážený, zvlášť je 

uvedena část teoretická a praktická 

- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky 

s některými nedostatky (př. opakování slov: str. 52 „dozvíme“, str. 72 „rozebírá“; 

nevhodná a nespisovná slova: „kil“, „skoro“,…) 

- statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření je přehledné a odpovídající 



 

 

Obsahová stránka:  

 

- řešený problém je zajímavý, mohl by přispět k lepší orientaci na trhu, ovšem postrádá 

faktické srovnání s neznačkovým oblečením, může tedy působit i tendenčně bez 

opodstatněné argumentace, zejména celá kapitola 2 působí až komerčně - absence 

plynulého textu (str. 12 – 22). 

- celá práce se týká oblékání dětí, což není z názvu zcela patrné, a potom tedy i kapitola 

2. 1 ne zcela souvisí s tématem („České firmy nevyrábějící oblečení pro děti“) 

- str. 25 – 33 obsahuje pouze přímé citace 

- absence specifičnosti v oblékání dětí (barevnost, bezpečnostní prvky, reflexní 

prvky,…), kapitoly týkající se doplňků a vhodné obuvi pro děti obecně, ale i pozornost 

na selekci dětí dle oblékání do různých „značkových oděvů“ zejména pak v kolektivu 

dětí (např. MŠ) 

- sporné zařazení kapitoly snowboarding v souvislosti s předškolní věkovou kategorií, 

dále základních metodických řad u některých sportů 

- kapitola o závěsných vozíkách na kolo postrádá odkaz na zákonné používání těchto 

přepravních konstrukcí na veřejných komunikacích 

- dotazníkové šetření s vysokou návratností vyplněných dotazníků prokazuje vhodnou 

metodu distribuce 

- výsledky šetření ilustrují přehledné grafy a komentáře autorky 

 

 

 

Celkové hodnocení: 

 

- práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny 

- analýza výsledků je přehledně sumarizována 

- samotné téma může být přínosné zejména pro rodiče předškolních dětí, ale i tendenční 

v souvislosti se samotným výběrem konkrétních prodejců 

 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

Jak byste charakterizovala neznačkové oblečení a v čem spočívá jeho nevýhoda? 

Jaký je rozdíl mezi oblečením sportovním a každodenním pro děti předškolního věku? 

 

 

 

 

 

V Praze 2. srpna 2011          Mgr. Gabriela Jahodová  


