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Rozsah práce   
stran textu 69 
literárních pramenů (cizojazyčných) 23 (4) 
tabulky, grafy, přílohy 7, 1, 2 

 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti  x   
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

  x  

 

úroveň 
Kritéria hodnocení práce 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce   x  
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod   x  
hloubka provedené analýzy   x  
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 x   

stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře/dobře  
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Otázky k obhajobě:  
V práci jsou uvedeny přístupy k pohybové výchově z 80. let minulého století. Jaké jsou novodobé 
přístupy k pohybové výchově? Čím se liší od těch minulých a naopak v čem jsou shodné? 
 
Jsou podle Vás učitelé mateřských škol dostatečně připraveni, jak po stránce praktické, tak po 
stránce teoretické, pro praxi, po ukončení studia na vysoké škole?  
 
Jak jsou podle Vás inspiromaty her a pohybových činností využívány v mateřských školách? Jaké 
jiné druhy inspiromatů znáte? 
 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Při citaci jednoho díla, které má více jak dva autory, by autorka měla použít zkratku „a kol.“ bez 
vypisování ostatních autorů. 
Při prvním použití zkratky „CCEA“, by autorka měla zkratku nejdříve rozepsat, a pak již může 
používat zkratku bez rozepsání. 
Pokud je v práci uvedeno: „ Dle výzkumu…“ nebo „Výzkumy ukazují…“ chybí uvedení těchto 
výzkumů. 
V práci chybí uvedení, jak dlouho pozorování v mateřské školce trvalo nebo jak často děti na 
hodinách chyběli, což mohlo významně ovlivnit výsledky. 
Pokud byl výzkum proveden v jedné mateřské školce, nemůže autorka použít hypotézu č. 2 a takto 
ji generalizovat. 
Autorka uvádí, že zjišťovala doplňující informace o spontánní a řízené činnosti dětí, a také jak často 
se děti věnují „pohybovým chvilkám“. Co je myšleno pod pojmem „pohybové chvilky“?  
V praktické části práce jsou uvedeny kritéria výběru her a pohybových činností, rizika se kterými se 
můžeme setkat, diagnostické prostředky pohybových dovedností v mateřských školách…tyto 
informace by měly být zahrnuty v teoretické části práci a nikoliv v praktické. 
Tabulky diagnostického hodnocení chůze, běhu, skoku, lezení a házení by měly být uvedeny spíše 
v příloze. Takto je zbytečně natahován text práce. 
 
Shrnutí: 
Bakalářské práci chybí logická provázanost textu a propojení teoretické části s praktickou. Úplně 
chybí kapitola výsledků, která je zahrnuta v diskusi. V diskusi bych čekala uvedení a porovnání 
jiných inspiromatů her a pohybových činností. 
Oceňuji logické uspořádání spiromatu. Doporučením pro příště by bylo uvedení možných rizik při 
hrách či možná doporučení nebo možné obměny her. 
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