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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka si vzhledem ke klesající úrovni pohybových dovedností dětí mladšího 
školního věku vybrala užitečné téma. Obsahová struktura práce je logicky postavena. Cíl je 
formulován jasně a srozumitelně.   
                     
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
 s literaturou  
 V teoretické části autorka zpracovala teoretická východiska týkající se tématu práce, i 
když u některých kapitol se jedná o okruh širší než by bylo třeba. V přehledu bibliografických 
citací je uvedeno 35 zdrojů, bohužel nejsou abecedně seřazeny a očíslovány. 
   
            
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 
 Hypotézy práce jsou dobře formulovány a jsou provázané s cíli práce. 
 
   
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 Autorka použila k řešení problematiky práce metodu experimentu. Pro ověření 
experimentu bylo logicky správně použito motorických testů. Je třeba vyzdvihnout délku 
trvání experimentu (9 měsíců) a také statistické zpracování naměřených dat.  
 
                       
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 
 Interpretace výsledků a jejich analýza je jasná a přehledná, znázorněná v tabulkách a 
grafech (v přílohové části chybí jejich přehled) doplněným popisem. Diskuse je věcná a 
logická. 
 
                        
6. Formulace závěrů přínos a využití výsledků. 
 Formulace závěru práce je jasná , konkrétní, stručná a úzce se váže na její cíl.  
 
7. Formální stránka práce  
 Formální stránka práce je na velice dobré úrovni. Dodržení norem, rozsahu práce a 
bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. 
 
 
 
 



            
 
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) Kdybyste měla možnost vypracovat práci znovu, dělala byste  něco jinak? 
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