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Posudek vedoucího bakalářské práce

                                        Terezie NEJEDLÉ

                           Porovnání výkonnosti dětí na základní škole  

                                ve vybraných atletických disciplínách

       Bakalářská práce  Terezie Nejedlé porovnává výkonnost dětí na základní škole ve 
vybraných atletických disciplínách. 
     Zvolené téma  je pro autorku vzhledem k jejímu zaměření jistě velmi aktuální.  Výsledky 
takto zaměřeného výzkumu jsou jednoznačně přínosem nejen pro ni, ale i pro všechny, kteří 
se atletikou na úrovni školní mládeže zabývají. 
     Celý text je dobře strukturován, někde snad až příliš podrobně členěn. Velmi dobře a 
jednoduše jsou stanoveny  cíle. Velkým kladem je, že se autorka během celé práce od těchto 
cílů neodchyluje, ale vše směřuje k jejich naplnění. 
      V teoretické části práce Nejedlá prokázala, že je schopna nejen vytipovat vhodnou 
literaturu, ale také s ní pracovat na požadované úrovni. Práce s literaturou a její kritika (s.12) 
je pro tento typ  kvalifikační práce vysloveně nadprůměrná.
      Také formulace hypotéz (s.34) se autorce podařila. Bylo by vhodné, kdyby při obhajobě 
objasnila zda udávané procentuální hodnoty čerpá ze svých zkušeností či z jiných zdrojů.
      Použité výzkumné metody jsou optimálně zvoleny. Kapitolu na s. 36 by snad bylo lépe 
nazvat „Charakteristika zkoumaného souboru“.  
     Uváděný intervenční program by si jistě zasloužil podrobnější analýzu, případně alespoň 
ukázky jednotlivých učebních (cvičebních, tréninkových) jednotek. Autorka by měla vysvětlit 
proč je v intervenčním programu dvouměsíční pauza.
     Zpracování a interpretace výsledků  je jasně a přehledně prezentováno. Tabulky i grafy 
získaná data dobře ilustrují.  
    Závěr práce je stručně, jasně a výstižně formulován. Hypotézy se nepotvrdily. Zde je třeba 
vzít v úvahu především to, při větším rozsahu zkoumaného souboru (cca 200 – 300 žáků) by 
autorka zřejmě došla ke zcela odlišným výsledkům. 
     Po formální stránce nelze předkládanému textu, až na několik zanedbatelných drobností 
nic vytknout. Zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
    T. Nejedlá mě přesvědčila, že je schopná zadané téma zpracovat na požadované úrovni. 
  Předkládanou práci považuji za zdařilou a doporučuji  k obhajobě.

Hodnocení ………….
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