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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé téma. Obsahová struktura 
práce je logicky postavená a cíl je jasně a srozumitelně formulován.  
   
                     
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
 s literaturou  
 V teoretické části bakalářské práce  autorka  zpracovala základní teoretická 
východiska vztahující se k tématu práce, pracovala s 22. literárními a 6. elektronickými zdroji. 
Citace jsou uváděny dle odpovídajících norem pro kvalifikační práci. 
   
            
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 
 Hypotézy jsou formulovány jasně a srozumitelně, jsou logicky provázané jak s cílem 
práce, tak i s cíli dílčími, kde se shoduje i číslování. To svědčí o promyšlenosti práce a 
usnadňuje orientaci při dohledávání informací.  
 
   
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 Autorka ve své studii vhodně použila metodu analýzy, pozorování a testování. 
Analyzovala dostupnou dokumentaci mateřských škol, provedla tří denní pozorování 
v mateřských školách, které se účastnily studie a provedla vybrané motorické testy. 
                       
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 
 Interpretace výsledků je graficky znázorněna v 7. grafech a 9. tabulkách, které jsou 
vždy stručně popsány. Až na tabulku č. 9, která uvádí naměřené výkony všech motorických 
testů.  Diskuse je zpracovaná na dobré úrovni, autorka kromě verifikace hypotéz provázala 
vlastní postřehy a myšlenky s teoretickými východisky.  
                        
6. Formulace závěrů přínos a využití výsledků. 
 Formulace závěru práce je jasná, konkrétní, stručná a úzce se váže na její dílčí cíle.  
Chybí však zde stanovisko k hlavnímu cíli práce. 
 
7. Formální stránka práce  
 Formální stránka práce je na velice dobré úrovni. Dodržení norem, rozsahu práce a 
bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. Jen seznam tabulek a grafů patří do 
přílohové části. 
 



 
          
 
8. Celkové hodnocení práce  
 Autorka prokázala orientaci v teoretických tématech a metodologii vědecké práce. 
Práci hodnotím jako velice zdařilou. 
            
    
Práci k obhajobě   doporučuji 
 
Návrh klasifikace:  
 
Otázky k obhajobě:     
 

1) Jak dopadlo porovnání základních pohybových dovedností dětí pravidelně 
docházejících do vybraných mateřských škol? 

 
2) Jak si vysvětlujete výsledek tohoto porovnávání? 
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