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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
   Téma práce je vzhledem ke snižující se úrovni pohybových schopností a dovedností 

dětí velice aktuální. Dle mého názoru by se cíl práce dal formulovat jasněji.  
                       
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
 Teoretická část práce je zpracovaná přehledně a témata jsou ve shodě s tématem a 
cílem práce. Autorka uvedla16 literárních zdrojů. Odkazy a citace jsou používány  dle 
stanovené normy pro vědecké práce. 
 
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Autorka si v práci položila dvě výzkumné otázky a šest hypotéz, které jsou v souladu 
s vytyčeným cílem práce. Není však jasné na jakém základě určila vyšší úroveň pohybových 
dovedností u jedné testované skupiny právě o dvacet, nebo třicet procent.     
 
   
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 Výběr  motorických testů odpovídá záměru práce. Postup a vlastní řešení výzkumu je 
jasné a logické.  
                       
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 
 Výsledky měření jsou přehledně zaznamenány ve čtyřech tabulkách a sedmnácti 
grafech. Slovní interpretace výsledků je jasná a srozumitelná. Diskuse je věnována verifikaci 
hypotéz a zjištěným rozdílům v úrovni pohybových schopností a dovedností mezi dětmi, které 
navštěvují mateřskou školu a dětmi, které navštěvují i kroužek gymnastiky. 
                     
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 
 V závěrečné části chybí východiska, či doporučení pro praxi. Také postrádám 
odpovědí na položené vědecké otázky.  
           
7. Formální stránka práce. 
 Dodržení norem, rozsahu práce a bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. 
Poměr teoretické a praktické části je adekvátní.  
 
            
 
 
 



 
8. Celkové hodnocení práce.  
 Práci celkově hodnotím jako velice zdařilou. Autorka prokázala schopnost orientace a 
práce s odbornou literaturou a samostatnost při vedení výzkumu.    
          
 
 
 
Práci k obhajobě   doporučuji 
 
Návrh klasifikace:  
 
Otázka k obhajobě:     
 
1) Na jaké úrovni jsou v motorických dovednostech chlapci a dívky, které navštěvují MŠ    
    a dívky, které navštěvují i kroužek gymnastiky? 
 
2) Co je dynamický strečink?       
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