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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce 

Téma je aktuální, protože součástí školních vzdělávacích plánů jsou pobyty ve škole 

v přírodě. Týdenní pobyt v přírodě je věnován většinou hrám. Cílem práce je zjistit, jaké hry a 

činnosti jsou nejčastěji užívány. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou 

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autorka vychází ze základních 

relevantních literárních zdrojů. Citace je používána v souladu se stanovenými požadavky. 

Teoretická část je poměrně rozsáhlá, některé kapitoly nadbytečné. Např. 3.7.1 Historie 

pohybu…., na str. 33 je nabídnutá jenom část činností, hodně jich chybí. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 

Autorka pro výzkumnou část  formuluje 6 hypotéz, které ne všechny jsou hypotézy, na 

některé lze odpovědět i bez šetření. / 5, 6 / 

4. Metody testování hypotéz, jejich vbhodnost a logika postupu práce 

Autorka zvolila dotazníkové šetření jak u žáků / celkem 236 /, tak u pedagogů / 39 /. 

V dotazníku byly pouze otázky týkající se her. Kde byly činnosti, jak bylo uvedeno v cíli práce? 

V testovaných hrách byly pouze hry, které děti pravidelně hrají v hodinách TV již několik let – 

Na slepou bábu, Vybíjená, Rybáři a rybičky… Proč ne jiné hry? Všechny děti odpovídají, že se 

jim hry líbí, protože jiné neznají a nemohou je porovnat. Táborový oheň je hra nebo činnost? 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 



Výsledné součty kladných i záporných odpovědí byly zaznamenány za jednotlivé školy 

v tabulkách a následně vytvořeny grafy. Vysvětlete u otázky č. 3 odpovědi ANO, NE. Do 

výzkumných metod zahrnula autorka diskusi. V diskusi se autorka vyjadřuje k jednotlivým 

hypotézám. 

6. Formulace závěrů, přínos a vyuřití výsledků 

Závěr jenom okrajově koresponduje s cílem. Vysvětlete formulaci závěru. Lze konstatovat, že 

vhodně zvolenou hrou….. je možné dosáhnout lepších výsledků ve výchově. 

7. Formální stránka práce 

Formální stránka práce je víceméně dobrá, horší je stránka stylistická – nepřesná formulace, 

slovo kopaná místo fotbal, aj. Proč jsou v názvu činnosti, když celá práce je věnována hrám. 

Jaké nové hry práce nabízí učitelkám? V příloze nabízené pouze známé hry i s pravidly. 

8. Celkové hodnocení práce 

Přes uvedené nedostatky konstatuji, že autorka může svou práci obhájit, proto k obhajobě 

doporučuji. 

 

 

 

Otázky: Reagujte na nedostatky uvedené v bakalářské práci 
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