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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma práce je velmi aktuální, struktura práce odpovídá bakalářské formě.
Formulace problémů a cíl práce jsou jasně stanoveny.

            

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

Autorka uvádí celkem 19 literárních zdrojů bez očíslování, žádný elektronický. Analýza 
teoretické části je velmi zjednodušená, zejména základní definice, někdy až zmatečná
(„Dýchání: při zátěži vydechujeme, při uvolnění nadechujeme“!!!).  Vědeckou práci místy 
narušuje nevhodně volená terminologie („svalová nerovnost; tělesná váha; výzkumný 
vzorek; všechny poruchy držení těla,…“). V kapitole hodnocení držení těla jsou uvedeny 
testy minimální svalové zdatnosti a funkční svalový test? V prevenci chybí zmínka o 
dechových, relaxačních a kompenzačních cvičeních, v jiných kapitolách některé informace 
jsou, ovšem strukturálně nelogicky.

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autorka stanovila 2 jasně formulované hypotézy s jednoznačnou návazností na stanovený 
cíl práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Vybrané metody jsou vhodné, pouze jejich realizace může být těžká, zejména v části 
procesu testování, kdy stanovuje správné držení těla sama autorka bez diagnostické praxe.  
Cvičební skupina je velmi početná pro individuální korekci chyb a hodinová dotace (60 
min.) může být i jednorázově dlouhá pro soustředěné cvičení, na druhou stranu je 
zachována skupina a motivačně spíše kladný efekt.

            

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.

Statistické zpracování výsledků ilustrují pouze 3koláčové a sloupcové grafy. Výsledky
pozorování vypovídají o průběhu testování jsou jasně komentovány a diskuze je věcná a 
prokazuje autorčin praktický přehled. 

            



6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 
a hypotézy), přínos a využití výsledků.

Závěr je velmi stručný a neshrnuje přímo, co bylo prací prokázáno. Cvičební program je 
pouze součástí přílohy. Práce přináší důležitý výsledek o tom, že cíleným pravidelným 
cvičením dětí v předškolním věku se zlepšuje jejich držení těla. 

  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je ještě v souladu s požadavky
(občas nespisovné a nevhodné výrazy, chyby ve shodě podmětu s přísudkem, další 
připomínky výše zmíněné), rozsah práce je vyhovující, bibliografické citace v souladu 
s normou.

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

Práce prokazuje zvládnutí zadaného úkolu - sepsání bakalářské práce v souladu 
s požadavky s výše uvedenými výhradami. Největší přínos práce je v samotném záměru 
práce a realizaci experimentu, jehož výsledky byly vyhodnoceny kladně se zájmem dětí o 
samotný program. 

  

Práci k obhajobě doporučuji

Otázky k obhajobě: 1) Zpřesněte vytýkaný proces dýchání při pohybových     
aktivitách

                                   2) Jaký byl důvod výběru samotného tématu?
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