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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
  Téma je aktuální vzhledem k nevýkonnostně orientované podpoře pohybových aktivit v mateřské 
škole a dětí předškolního věku. Obsahová struktura práce je logická a přehledná, cíl práce je formulován 
jasně a srozumitelně. 
   
                     
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce      s 
literaturou  
 V teoretické části bakalářské práce autorka postihla důležité okruhy teoretických východisek 
spjatých s tématem práce. Cituje 21 literárních a jeden internetový  informační zdroj.  
   
            
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Autorka si položila výzkumné otázky, které korespondují s cílem práce, jen výzkumná otázka číslo  
3 by měla být formulována jinak aby splňovala její charakter.    
 
   
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 V práci bylo použito metody zúčastněného pozorování a nestrukturovaný rozhovor. Výběr 
použitých metod je adekvátní charakteru práce.  
 
                       
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 
 Interpretace výsledků a jejich analýza je jasná a přehledná. Ze statistických metod bylo použito 
pouze procentuálního vyjádření výsledků a  je znázorněno v jedné tabulce. Byly zde zodpovězeny 
výzkumné otázky. Odpovědi se vztahují k položeným výzkumným otázkám a cíly práce. Pro lepší 
přehlednost bych doporučila stejné označení výzkumných otázek (pomocí číslování) jako v metodologii 
práce. 
 
                        
6. Formulace závěrů přínos a využití výsledků. 
 Formulace závěru práce je jasná , konkrétní, stručná a úzce se váže na její cíl. Přínos práce by 
mohl spočívat v propagaci četnějšího zařazování psychomotorických aktivit a nevýkonnostních 
pohybových aktivit do programu mateřských škol.  
 
7. Formální stránka práce  
 Formální stránka práce je na dobré úrovni, v textu se vyskytly drobné překlepy. Dodržení norem, 
rozsahu práce a bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. 
 
            
8. Celkové hodnocení práce  
 Autorka prokázala orientaci v teoretických tématech a metodologii vědecké práce. Práci hodnotím 
jako zdařilou. 



                
Práci k obhajobě   doporučuji 
 
Návrh klasifikace:  
 
Otázky k obhajobě:     
 
1) Jak byste přeformulovala výzkumnou otázku č.3 ? 
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