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

cíle práce.  
Autorka si zvolila téma korespondující s problémy narůstající hypokineze u dětí 

předškolního věku.  Práce má teoreticko-praktickou strukturu (23 stran teorie, 16 

stran praktické části). Cíl práce je formulován vzhledem k výzkumné části 

jednoduše, jasně a srozumitelně. Úkoly práce jsou spíše postupem práce. Pro 

výzkum autorka formuluje dvě problémové otázky, vlastní problém formulován 

není, je naznačen v úvodu práce.     

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

V teoretické části autorka předvedla dobrou práci s odbornou literaturou ve 

smyslu porovnávání, uvádění citací a kritiky zdrojů. Problémem je pouze 

občasné použití starších zdrojů (1989), z nichž některé poznatky už jsou 

překonané a dále občasné nepřesnosti ve faktech (chyby u tonického svalstva, 

str. 14) a v terminologii (lordóza x hyperlordóza, formy x druhy cvičení apod.). 

Někdy obsah kapitol zcela neodpovídá názvu (2. 9), někdy je obsah kapitol 

neadekvátní zaměření práce (neadekvátní způsoby protahování či posilování pro 

předškolní děti). Ne vždy má obsah kapitol vztah k užšímu názvu práce, resp. 

rozvoji flexibility (2.10.3, 2.10.4, 2.10.5, 2.10.6). Jak souvisí historie (2.13) 

s rozvojem flexibility?  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro praktickou část neformuluje hypotézy, ale dvě problémové otázky, 

které jsou v souladu se  stanoveným cílem práce. Otázky jsou formulovány 

jednoduše a srozumitelně, což je předpokladem pro jejich následné hodnocení.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro zodpovězení a následné vyhodnocení otázek využívá autorka metodu 

experimentu a dotazníku, což se jeví jako relevantní vzhledem k cíli práce, 

zkoumanému souboru i postupu práce. Pro vyhodnocení experimentu je použita 

metoda „před a po“. Vstupní a výstupní testování bylo provedeno v dostatečném 

časovém odstupu, resp. experimentální program probíhal po dostatečně dlouhou 

dobu (říjen – květen). Pro větší validitu výsledků u předškolních dětí by bylo 

třeba otestovat i referenční skupinu. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky experimentu i dotazníkového šetření jsou interpretovány formou 



přehledných tabulek, grafů a stručných komentářů (mělo by být uváděno jen 1x 

– buď v textu nebo v přílohách) většinou v absolutních číslech nebo 

v procentech – pro tento typ práce dostačující. Diskuze je poměrně stručná, 

autorka se mohla vyjádřit šířeji k problémovým otázkám a průběhu jejich 

ověřování. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěry jsou formulovány srozumitelně a stručně rekapitulují výsledky práce a 

naznačují možnosti dalšího využití. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na bakalářskou práci. Rozsah textu je 

v normě, práce neobsahuje žádné závažné jazykové a gramatické chyby.      

8. Celkové hodnocení práce 

Autorka bezesporu zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce. Prokázala 

orientaci v terminologii, metodologii i samotném výzkumu. Obsahem a 

způsobem zpracování práce odpovídá stanoveným požadavkům.  
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Otázka k obhajobě:  Byly podmínky pro vstupní a výstupní testování dětí 

shodné? 
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