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    Cílem práce (s.8) bylo zjistit úroveň pohybových schopností dětí v daném
věkovém rozmezí pomocí Unifittestu. Cíl je dále specifikován do dílčích cílů a 
formulace problémových otázek (poněkud neobratně – viz opakující se a 
překrývající se formulace  – event. i chybějící v jednom nebo ve druhém 
případě). Zde je lépe zvolit buď jen dílčí cíle, či jen formulaci otázek, které 
z cíle vyplývají. Po přečtení práce však vyvstává otázka, proč v těchto 
formulacích není zohledněno velmi přínosné srovnání úrovně pohybových 
schopností v mezinárodním měřítku (Francie, Německo, Anglie, Španělsko, 
Holandsko), ani komparace s předchozími výzkumy jiných autorů v ČR, což 
jsou významná autorčina pozitiva.
    Práce je koncipována klasicky. Autorka řešila problém na 80 stranách textu a 
23 stranách příloh, s využitím 30 uvedených zdrojů. V přílohách však 
nalezneme i tabulky, které měly být zařazeny do vlastního textu, protože jsou 
součástí autorčiny argumentace (s. 52, Výsledky podle pohlaví a věku – viz 
příloha č. 14). Teoretická část je zpracována ve vztahu k řešenému problému, 
někde až nadbytečně (např. popis metod rozvoje jednotlivých pohybových 
schopností – s minimem odkazů na zdroje??? – jak souvisejí s řešeným 
problémem?).
   Hypotézy jsou formulovány dobře (s.47), avšak nejsou plně v souladu 
s formulacemi problémových otázek a dílčích cílů. Zde se již objevuje 
komparace se zahraničím i s předchozími výzkumy atd. Hypotéza 2 (a pak ani 
závěr k ní) ovšem neodpovídá vytyčenému dílčímu cíli č.3 – propojila autorka 
poznatky z dotazníku o vyšší míře věnování se sportu s výsledky daných žáků 
v testech?
    Hypotézy jsou testovány Unifittestem a dotazníkovou metodou. Vlastní 
zpracování výsledků je pečlivé a podrobné, diskuse uměřená – postrádám v ní 
ještě vyjádření k pozitivům a negativům vlastní práce. Závěry by měly být 
stručnější, přehlednější, nejlépe číslované.

     Celkově konstatuji, že přes uvedené výhrady se jedná o práci svým pojetím a 
obsahem daleko nad rámcem bakalářských prací a hodnotím ji pozitivně. Mohla 
by být při dotažení některých metodologických a formálních otázek dobrým
základem i pro následnou práci diplomovou. Doporučuji ji k obhajobě.
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