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      Marcela Hladíková se na 89 stranách textu pokouší analyzovat motivaci dětí 
k pohybovým aktivitám a porovnat zjištěnou motivační strukturu u dětí ve 1. A 4. ročníku 
základní školy ve městě a na venkově. S ohledem katastrofální hypokinézu obrovského 
procenta dětí i dospělých v ČR je vybrané téma skutečně aktuální. 
      Vědecké otázky sice nejsou formulovány, avšak ze strukturovaného cíle práce (s. 11), 
v souladu názvem práce vyplývá autorčin záměr. Klasicky strukturovaná práce je dělena 
logicky  a přehledně do 6 hlavních kapitol.. 
      Teoretická část je dobře zpracována a její kapitoly mají bezprostřední souvislost 
s tématikou práce. Je s částí výzkumnou logicky provázána a obě jsou ve vzájemných 
proporcích.  Autorka fundovaně pracuje s použitou literaturou, kterou cituje v souladu s   
normou. Uvítal bych, kdyby se mezi 19 literárními tituly objevil alespoň jeden zahraniční a 
kdyby se seznam literatury objevil i v Obsahu. Nedostatkem této části je absence analýzy 
zdrojů s obdobnou tématikou.
       Hypotézy (s. 28) jsou v návaznosti na cíle v zásadě správně, i když poněkud neobratně 
formulovány. 
       Metoda dotazníkového šetření pro žáky a pro rodiče se pro testování hypotéz jednoznačně 
hodí. Pracovní postup práce je logický. Zkoumaný soubor je správně charakterizován.
       Výsledková část práce optimálně prezentuje předchozí výzkum, je pečlivě a podrobně 
zpracována. Interpretace zjištěných dat pomocí grafů je přehledná a jasná. Obsah kapitoly 
Diskuze přibližuje problémy vznikající práce.
       Závěry lze označit jako konkrétní a výstižné. Vylepšila by je jejich strukturalizace a 
alespoň zmínka o  využitelnosti (přínosu) výsledků.
       Formální stránka práce je bez komentáře, text je bez podstatných chyb. Jazyková i 
stylistická a úroveň odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci.
      Úroveň kvalifikační práce svědčí o snaze a píli pisatelky i o její přehledu o zvolené 
problematice. Celkově lze práci označit jako poměrně zdařilou, škoda že se autorce 
nepodařilo vyvarovat některých výše uvedených dílčích nedostatků.
      Předkládanou práci doporučuji  k obhajobě a hodnotím ji ………….
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