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Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Romana Veselá 

Téma práce 
Postoje k pohybovým aktivitám u dětí mladšího školního věku 

pomocí dotazníku CATPA Grade/Year 3 

Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je zjistit a následně porovnat postoje žáků 

mladšího školního věku k pohybovým aktivitám s využitím 

dotazníku CATPA Grade/Year 3 ve školním roce 2014/2015, a to na 

maloměstských základních školách v Žamberku a v Letohradě. 

Zjištěné výsledky zároveň porovnávám s výzkumnými šetřeními 

z předcházejících let.   

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Feher 
 

Rozsah práce   

stran textu 57 (5 stran příloh) 

literárních pramenů (cizojazyčných) 35/3 

tabulky, grafy, obrázky, přílohy 19/0/1/1 
 

Náročnost tématu na 
Úroveň 

výborně velmi dobře Dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    

praktické zkušenosti  X   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
X    

 

Kritéria hodnocení práce 

Úroveň 

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:  

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

1. Byli učitelé seznámeni s výsledky práce? V případě že ano, byly učiněny nějaké 

změny ve struktuře výuky tělesné výchovy či jiných pohybových aktivit vedených 

v rámci školy. Pokud ne, pokuste se navrhnout změny, které vycházejí z výsledků 

bakalářské práce.  

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce zjišťuje postoje žáků z maloměstských základních škol k pohybovým aktivitám. 

V prvé části práce autorka na 17 stránkách vymezuje pojmy vztahující se k pohybové aktivitě dětí a 

také charakterizuje období, ve kterém se sledované děti nacházejí. V práci jsou stanoveny 3 

hypotézy, které se autorka ve výsledcích práce snaží potvrdit, nebo vyvrátit. Výsledková část práce 

obsahuje velké množství tabulek zobrazující výsledky dotazníku a různým způsobem porovnává 

zjištěné postoje dětí. Z celkového pohledu jsou rozdíly v postojích dětí dosti vyrovnané. U každé 

tabulky je uveden komentář, kde se autorka práce snaží na základně vlastních znalostí prostředí 

vysvětlit zjištěné údaje. Pro čtenáře neznalého místních podmínek a prostředí je těžké uvedené 

komentáře potvrdit nebo vyvrátit, ale na základě popisu místního prostředí a výsledků zjištění jsou 

komentáře k tabulkám logické.  

Bakalářská práce je logicky poskládaná a přehledná. Autorka se vyvarovala větších chyb. Občas se 

vyskytly drobné chyby při práci s odrážkami. U uvedeného dotazníku v příloze by bylo vhodné 

doplnit poznámky, které byly čteny při neporozumění otázce, dotazník by tak byl kompletní. 

 

 

 

Oponent bakalářské práce:  

Jméno, tituly: Mgr. Jan Feher 
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