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

Téma práce je významné, zejména pro pedagogickou praxi.  

Obsahová struktura práce je v souladu s požadavky pro bakalářskou práci. 

Formulace problému a cíle práce byly stanoveny.  

 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Výběr kapitol teoretické části práce přímo souvisí se zkoumaným problémem. Jediné 

nestandardní je občasné užívání minulého času při výčtu nejčastějších chyb v této části a 

používání „ich formy“ v průběhu celé vědecké práce.  

Chybí kapitola výzkumný soubor, realizace a popis testování, i když je možno částečnou 

informaci získat z textu. Kapitola Hypotéza a Závěr by zasloužila užití plurálu. 

Autorka uvádí celkem 15 informačních zdrojů, citace jsou, až na výjimky, v souladu 

s normou ( přímá citace není v uvozovkách). 

 

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka uvádí celkem 4 hypotézy, které mají přímou souvislost s problémem a cílem 

práce, jen není úplně jasné, zda je všechny možné jednoznačně ověřit, což sama autorka 

v diskuzi i závěru přiznává.  

           

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Vybrané výzkumné metody jsou vhodně zvolené, následná logika a postup práce je, možná 

i díky absenci již dříve zmíněných kapitol, méně srozumitelná. Není jasné, zda 

posuzovatel hodnotí dopomoc u každého cvičence – tedy i toho, kterého učitel zná, že 

daný cvik zvládá,… Dotazníky jsou příliš objemné a osobní - je třeba mít ohled i na 

respondenty.  Není jasné, na co se autorka ptá v otázce na profesní specializaci na I. stupni 

– je snad jiná výuková kompetence učitele I. stupně bez specializace TV? 

 

 

 

 



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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Statistické zpracování výsledků je zpracováno za pomoci 32 koláčových grafů – každá 

otázka dvou dotazníků je vyhodnocena samostatně. Výsledné hodnocení je ještě 

diferencováno na odpovědi 1. a 2. stupně. Výsledky mohou být ovlivněny i tím, že 

odpovídaly děti až od 3. tříd (dá se předpokládat, že min. polovinu cviků mají tedy již 

zvládat). Diskuze jednoznačně nepotvrzuje ani nevyvrací předem stanovené hypotézy.  

                        

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěr práce pouze shrnuje nejednoznačné výsledky dotazníkového šetření, stručně 

komentuje výsledky pozorování. Poslední odstavec naznačuje doporučení v provázanosti 

s pedagogickou praxí. 

 

                

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální – jazyková a stylistická úroveň práce je v souladu s požadavky, připomínky se 

týkají spíše  volby formálního uspořádání textu a vhodněji volených výrazových 

prostředků (např. uváděné „profesionální sportovní aktivity dětí“ zřejmě záměna s 

výkonnostními). Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace v souladu s normou. 

Seznam příloh neobsahuje seznam, ale vlastní přílohy, seznam není a seznam grafů je 

nestandardně umístěn za přílohami.  Ocenění zaslouží fotografické přílohy, vhodné 

k využití v tělovýchovné praxi. 

                
 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka prokázala znalost dané problematiky spíše v teoretické rovině, výzkumná část i 

přes svoji obsáhlost má, již výše zmíněné, nedostatky.  

Svým rozsahem tato práce splňuje požadavky pro bakalářskou práci.    

            
 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

 

Otázky k obhajobě:  

1) U kolika konkrétních případů jste pozorovala a vyhodnocovala správné provedení 

dopomoci či záchrany?  

2) Jak obecně charakterizujete správný postup při dopomoci, kdy nespecifikujete 

konkrétně zvládnutou úroveň dovednosti jedince? 
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