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Posudek zpracovávaný vedoucím práce  

1.     Typ práce. 

Předkládaná práce obsahuje rešeršní část a část výzkumnou, kdy autorka vybírala vhodné hry 

a zjišťovala oblíbenost vybraných her v praxi u dětí. 

2.     Vztah diplomanta k tématu  

Pro autorku je téma práce velice blízké, s dětmi dlouhodobě pracuje při jejich kondiční 

přípravě a má také vztah hrám jako takovým, což potvrzuje autorčin zájem o studijní směry, 

kterým se na UK FTVS věnuje. Téma se postupně vyvíjelo a autorka neváhala konečnou 

podobu tématu i průběh práce konzultovat s dalšími odborníky, kteří patří i publikačně mezi 

nejpovolanější. Název práce koresponduje s jejícm obsahem. 

3.     Závažnost tématu, originalita, potřebnost. 

Domnívám se, že zvolené téma je aktuální i s ohledem na počet publikací, které vyšli v 

poslední dekádě a tématu se z různých pohledů věnují. Hra patří mezi nejpřirozenější metody 

učení dětí a je tedy důležité ji používat i při jejich sportovní přípravě. 

4.     Nároky na zpracování teoretické části práce (odborná úroveň). 

Teoretická část splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Autorka v práci představuje 

základní teoretická východiska a kriticky vybírá v odborné literatuře. Je vidět zjevná snaha 

dopátrat se her v původních zdrojích, což však není jednoduché, jelikož i známí autoři v této 

oblasti hry uvádějí za své, avšak často je nacházíme i ve starších publikacích.   

5.     Nároky na zpracování empirické (experimentální) či praktické části práce (odborná 

úroveň). 

Autorka se pokusila vybrat vhodné hry pro sportovní přípravu dětí expertním posouzením dle 

předem daných kritérii. Výběr her ověřovala v praxi bezprostředně po jejich zahrání formou 



anketního šestření. I tato část je zpracovaná na úrovní požadavků kladených na bakalářskou 

práci.  

6.     Samostatnost, iniciativa, aktivita a rozsah spolupráce s vedoucím práce, korespondence 

pokynů vedoucího s prací diplomanta. 

Autorka, kromě s vedoucím práce, spolupracovala také s dalšími odborníky v dané 

problematice. Většinu připomínek vedoucího se pokusila zapracovat do konečného provední. 

7.     Celkové zhodnocení způsobilosti diplomanta k samostatnému řešení odborných 

problémů. 

Autorka bakalářské práce projevila způsobilost k samostatnému řešení odborného tématu, 

práci doporučuji k obhajobě. Výsledné hodnocení ponechám na rozhodnutí komise i s 

ohledem na průběhu samotné obhajoby. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak se od sebe liší hry a cvičení ve sportovní přípravě dětí? Odlišují od sebe tyto dva pojmy 

autoři publikací věnující se tomuto tématu? 
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