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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 

cíle práce.  
Téma práce je zajímavé v kontextu s prohlubování či stíráním rozdílů mezi 

životem ve městech a na vesnicích z pohledu sféry školství (a výuky TV). Práce 

má jasně stanovenou strukturu s důrazem na výzkumnou část. Autorka jasně 

formuluje hlavní cíl práce, k výzkumu pak i tvůrčí dílčí cíle.    

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

Teoretická východiska čerpá autorka z renomovaných zdrojů a porovnává starší 

i novější přístupy k dané problematice. Z jednotlivých zdrojů vybírá podstatné 

informace, citace používá v souladu se stanovenými požadavky.  Pojmy, ke 

kterým se vztahují jednotlivé kapitoly, by bylo ještě třeba uvést do vzájemných 

souvislostí: dovednosti – schopnosti – mladší školní věk – vzdělávací programy 

(příklad sériových dovedností v ml. šk. věku apod.).                       

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Pro výzkum autorka formuluje 4 jednoduché hypotézy (H1 a H2 by bylo možné 

sloučit). Formulace H4 předpokládá velmi subjektivní hodnotící východisko, 

přesto ji lze pro účely této práce akceptovat. Všechny hypotézy jsou v souladu 

s problémem a se stanovenými cíli práce. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka vhodně několik jednoduchých metod – 

testování, škálování, pozorování, přičemž sama aktivně vytváří hodnotící škály a 

kritéria pozorování, což jí pomáhá zorientovat se ve výzkumné problematice. 

Rovněž vlastní výběr pohybových dovedností se jeví jako vhodný a dostatečně 

reprezentativní. Autorka také využívá ŠVP vybraných škol a porovnává a 

hodnotí zařazování testovaných dovedností.  Postup práce je logický a 

přehledný.   

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Analýza a výsledky jednotlivých položek jsou znázorněny graficky a doplněny 

komentářem (přehledné tabulky v příloze). Výsledky jsou uváděny v procentech 

a pro lepší orientaci je vypočítán i medián a modus. Diskuse se vztahuje jak 

k průběhu testování, tak k jednotlivým hypotézám. Je zde zmíněn důležitý faktor 



výsledků celého výzkumu – osobnost učitele.      

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány vzhledem ke stanoveným cílům a hypotézám, jen 

některé úvahy patří spíše do Diskuze.  Autorka by také měla zvážit, zda Nejdek 

reprezentuje velké město a Toušeň vesnici.        

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce nároky kladené na bakalářskou práci (normy, 

rozsah, citace).      

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka přistupovala k tématu zodpovědně, poměrně četně konzultovala  a 

připomínky vedoucí práce akceptovala. Lze konstatovat, že autorka zvládla 

metodologii a zásady psaní vědecké práce. Autorce doporučuji vytvořenou škálu 

použít při následné výzkumné práci při rozšíření výzkumného vzorku (případně 

testování dalších pohybových dovedností).  
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