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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
  Téma předložené diplomové práce je vzhledem k pohybovým návykům dětí 
předškolního věku aktuální. Obsahová struktura odpovídá tématu práce. Cíl je formulován 
jasně a srozumitelně, stejně tak jako dílčí cíle, problémové otázky a úkoly práce. 
   
                     
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
 s literaturou  
 Teoretická část postihuje adekvátně danou tématiku. Autorka pracovala s 23. 
informačními zdroji , literárními, internetovými a periodiky. 
  
             
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 V práci je formulováno šest hypotéz, které jsou provázány s cílem a problémy práce. 
    
          
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 Pro testování hypotéz bylo použito standardizovaného motorického testu Unifittest 6 -
60, dále nestandardizovaný dotazník a ze statistických metod škálování a aritmetický průměr. 
Všechny metody testování odpovídají charakteru řešené problematiky. 
  
                      
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 
 Výzkumná část a vlastní průběh práce byly jasně popsány. Výsledky jsou 
interpretovány jasně a srozumitelně v textu a tabulkách. Diskuse se zaměřuje na srovnání 
naměřených údajů s výsledky standardizovaného testu z roku 2002 a na vyvrácení či 
potvrzení hypotéz. 
  
                       
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 
 Závěry práce jsou formulovány jasně, srozumitelně a jsou v souladu s cílem a 
položenými hypotézami. Dle autorky by se daly výsledky práce využít jako podklady pro 
doporučení zavést třetí hodinu tělesné výchovy na základní škole.  
 
 
 
 
 
          



7. Formální stránka práce.  
 Formální a jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni.  Dodržení norem, rozsahu 
práce a bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. 
 
            
8. Celkové hodnocení práce. 
 Celkově práci hodnotím jako velice zdařilou, autorka prokázala orientaci v daném 
tématu a znalosti z oblasti metodologie vědecké práce.     
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