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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 42 stran souvislého textu.
- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci

Téma práce:

- bakalářská  práce  se  pokouší  srovnat  pohybové  dovednosti  dětí  na  prvním  stupni
základní školy ve městech a na vesnici i v závislosti na jejich tělesné hmotnosti

Cíle práce:  porovnat úroveň pohybových dovedností dětí 5. tříd na 
základních školách na vesnicích a ve městech. 

Použitá literatura:

- je aktuální, vztahující se k tématu, s jedním zahraničním zdrojem
- celkem je uvedeno 18 titulů literatury, dále 4 internetové zdroje

Formální stránka:

- bez závad

Struktura práce – souvislého textu

- je přehledně a velice smysluplně členěna do 6 hlavních kapitol
- V gramatické a syntaktické rovině se nevyskytují chyby, autorka se vyjadřuje velice 

věcně a inteligentně



Obsahová stránka: 

- teoretická  část  čtenáři  přináší  ucelený a systematický přehled informací  týkající  se
zmapování tématu

- velice logické a přehledné hodnocení (škálování) jednotlivých cviků umocňuje kvalitu
práce

- testování se věnuje pouze porovnávání z hlediska vybraných gymnastických cviků.
Vzhledem  ke  kvalitě  zpracovaného  tématu  lze  předpokládat  rozšíření  škály
testovaných sportovních dovedností i do ostatních odvětví, a to  v diplomové práci na
stejné či podobné téma, která by byla logickým vyústěním autorčiny snahy porovnat
pohybové dovednosti dětí z různých prostředí.

- velkým přínosem práce je skutečnost, že se autorka se snaží nalézat souvislosti mezi
školními vzdělávacími programy daných škol a získanými pohybovými dovednostmi.
Rozvedení  tohoto  aspektu  by  také  mohlo  být  předmětem  následného  výzkumu
diplomové práce

- velice  přehledná a  kvalitní  práce,  kde nacházíme mnoho dalších problémů,  jejichž
řešení nebylo  cílem bakalářské práce,  ale jejichž zmapování  by bylo přínosem pro
učitele na obou zmíněných typech škol

Celkové hodnocení:

- bez výhrad doporučuji k obhajobě

Otázky: 
Proč jste si pro testování pohybových dovedností dětí vybrala základní gymnastické cviky?
Jaká zdravotní rizika se váží na provedení zkoumaných gymnastických cviků?

V Brandýse nad Labem 28. srpna 2013 Mgr. Martin Černý


