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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma stále aktuální, formulace problému a cíle odpovídají bakalářské práci. Dílčí cíle nadbytečné – jsou 
spíše postupem práce.            
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
Práce je správně formálně uspořádaná. Teoretická část je zaměřena správně na odpovídající problematiku, 
uvádí citace, avšak projevuje se častými zjednodušeními, případně nesprávnými údaji (s.12 nesprávný a 
nedostatečný popis odchylek od správ. držení těla), s.13, s.14 – zakřivení páteře v prenatalním obd., s. 27 
– odkud jsou čerpány údaje SZÚ?, povrchně zpracovaná prevence a terapie, zasloužilo by citovat s.28-32.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Hypotézy jsou srozumitelné a jasné.

  
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Metody by byly zvoleny správně, jsou ale popsány mírně chaoticky, první by mělo být uvedeno 
posouzení držení těla – viz též 1. hypotéza (pozor na zvláštní formulaci s. 36 i 39 – známka je jasně dána 
popisem metody, posun o desítky cm ?!!). Popis metody pozorování obsahuje již výsledky, ne popis 
metody jako takové – co a jak.

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

grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledková část je stručná a krátká, zdvojuje interpretaci posouzení držení těla pomocí koláčových a 
sloupcového grafu (s. 40-42). Autorka dále charakterizuje nejčastější odchylky (s.43), avšak nevyvozuje 
důležitá fakta pro experiment – tvorbu cvičebního programu, což se nabízí. Výsledky pozorování jsou 
krátce ale dobře formulovány, diskuze správná, ale krátká.  Práce je doplněna přílohami, kde je též příklad 
cvičebního celku a nejčastěji realizované hry a cvičení. Zde postrádám zdůvodnění záměrnosti  volby 
obsahu.             

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

V práci formulovaný Závěr není správný, není na autorce, aby hodnotila splnění či nesplnění cíle. V 
Závěrech musí být jasně formulována konkrétní zjištění, která práce přinesla. To je uvedeno ve Shrnutí 
výsledků (s.46).

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

dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Formálně je práce správně členěna, chybou je pouze nesprávné formulování závěrů. Úprava je 
odpovídající, rozsah v normě.

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

jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).



I přes uvedené výtky práce splnila cíl této úrovně – realizovat prakticky výzkumné šetření a vyvodit z 
něho vhodná opatření. V tom se projevuje zaujetí autorky pro dané téma i schopnost pozorovat děti a 
reagovat na ně.V práci se projevuje postupné zaneprázdnění autorky při přechodu do pracovního procesu 
a nekonzultování konečné verze práce. Celkově práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.

  

Práci k obhajobě   doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 
1) Na str. 47 byl náhle použit termín kondice dětí, který  se v teoretické části nevyskytoval, 

vysvětlete.
2) Vysvětlete některé formulace – viz. výtky v posudku.
2) Uvádíte test minimální svalové zdatnosti Kopeckého, upřesněte, zda uvádí jeho validizaci. Co 

ovlivňuje fixace částí těla při testování dle popisu ?
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