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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
    Studentka si pro svou práci zvolila aktuální téma gymnastika v programu MŠ. Velmi dobře  

     zformulovala problém a cíl práce, které pak doplnila svými bohatými zkušenostmi z vlastní praxe. 

                       

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Úroveň teoretické práce je na vysoké odborné úrovni a studentka zde prokázala schopnost  

     samostatně pracovat s literaturou a ke zpracování využila 17 literálních zdrojů a svoje odborné             

     zkušenosti  a znalosti.                     
  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Vhodně zformulované hypotézy odpovídají cíli a úkolu této práce.     

         

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Metody testování hypotéz byly vhodně zvoleny, jsou dostatečně obsáhlé a logicky navazují na 

     řešenou problematiku.    

    

               

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
     Výsledky jsou vhodně zpracovány a jsou doplněny odpovídajícími tabulkami a grafy, které přispívají 

      k názornosti práce. 

                           

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
     Závěry jsou zde jasně a konkrétně zformulovány a odpovídají cíli práce a stanoveným hypotézám. 

     Celá tato práce by mohla být využita pro přípravu odborného proškolení učitelek MŠ v této   

      problematice. 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce je práce téměř bezchybná. Je zde výborná jazyková a stylistická úroveň, velmi 

    dobrá úprava, přehlednost textu a správně používané gymnastické názvosloví. Vhodně zvolené a  

    obsáhlé přílohy dále zlepšují přehlednost a záměr práce.                           
        

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
     Celkově je práce zpracována na vysoké odborné úrovni a svým rozsahem a obsahem přesahuje  

     požadavky, kladené na bakalářskou práci. 



 

Práci k obhajobě: doporučuji 

 

Návrh klasifikace: výborně 

 

Otázky k obhajobě: 1)  Vysvětlete, jakou formou by bylo možné uvést výsledky této práce do 

                                        praxe učitelek MŠ. 
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