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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma seznamuje s relativně neobvyklou hrou v podobě ročního tréninku předškolních dětí. 
Problém nebyl formulován, jsou uvedeny tři cíle, dále formulované problémy jsou 
problémovými otázkami zřejmě místo hypotéz, ty však jsou uvedeny dále.  
Práce má nesprávnou strukturu, chybí část Výsledky, místo ní je vřazena chaotická část, kde 
se prolíná teorie tréninku s popisem vlastní praxe.

2. Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:
Teoretická část s více jak 40 stranami (vyčerpán rozsah práce) obsahuje kapitoly zcela obecné
mimo téma či zcela bez aplikace k předškolnímu věku nebo k možnostem T-ballu pro 
předškolní děti. Obsahují také mnoho doslovných citací, které nejsou aplikovány. Není cílem 
práce citovat doslova jiné autory, ale umět jejich tvrzení aplikovat na svůj vlastní problém a 
téma. Zbytečné stránky.

3. Metody, vhodnost, logika postupu práce.
Na straně 43 jsou formulovány hypotézy bez teoretického podkladu.
Metody obsahují opět řadu citací, ale zde jsou podkladem pro správnou volbu vlastních 
konkrétních metod sběru dat. Přesto se autorka mýlí v tvrzení, že použila kvalitativní i 
kvantitativní metodu, stejně jako je nesmysl mluvit o využití statistiky při práci s průměrem a 
procenty. Zároveň však není uvedena základní metoda, kterou byl experiment, ovšem 
nesprávně realizovaný. Autorka použila přímé zúčastněné pozorování a testování. Ihned v této
kapitole měl být uveden popis testů a škály a zdůvodněna jejich volba.
Praktická část na str. 47 stanovuje zcela nesplnitelné a také nesledované cíle tréninkového 
plánu, které z velké části nesouvisí s T-ballem. Dále obsahuje 40 stran již uvedeného 
chaotického textu, který míchá teoretické části s popisem částí jednotky a popisem realizace 
ročního plánu. Ačkoliv v cílech práce bylo uvedeno, že roční plán bude sestaven „na základě 
zjištění úrovně pohybových schopností a dovedností...“ (s.10), nic takového zde jako podklad 
není a text se na úroveň dětí neodvolává. Celý popis by měl být v příloze, zde jen hlavní 
zásady, které by právě vyplynuly právě ze zjištěné úrovně dětí a z teoretické analýzy hry ve 
vztahu k věku. 

4. Úroveň analýzy, interpretace a diskuze.
Jak bylo uvedeno, kap. Výsledky v práci není. Podobně je chaotická část Diskuze (s. 89), kde 
po zopakování 1. cíle, problému a hypotézy  následuje popis testů, kterými autorka hodnotila 
děti a  které měly být v metodologické části. Dále uvádí popis vytvořené škály v hodnocení 
zvolených testů (též patří do části popisu metod). Není jasné, proč si zvolila právě tyto testy, i 
když se odvolává na jejich propojení s T-ballem, ačkoliv to z ničeho nevyplývá. Následují 
výsledky vstupního hodnocení. Autorka je převádí na body (proč?) a prezentuje je třemi 
dalšími způsoby, což je nadbytečné. Následně jsou porovnány úvodní a závěrečné měření. 
Autorka ne úplně správně prolíná pohybové schopnosti a dovednosti, např. na s. 114 a 115.
Kapitola Diskuze jsou tedy zčásti Výsledky, skutečná diskuze chybí. 



5. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry nejsou závěry, ale spíše krátká diskuze, kde autorka hledá některé příčiny svých 
zjištění, nebo spíše nenaplnění svých předpokladů. Výsledkem 140 stran je jeden obecně 
známý fakt.

6. Formální stránky práce:
Práce více jak třikrát  (!) přesahuje doporučený rozsah bakalářské práce, obsahuje 120 stran 
textu + 20 stran příloh !! Přitom nemá správnou a jasnou strukturu a řada kapitol je 
chaotických. Prezentace výsledků je zbytečně  mnohonásobná, nic nepřinášejí.

7. Celkové zhodnocení práce:
Práce je velmi problematická především svým špatně připraveným experimentem a 
chaotickým rozsahem. Na druhé straně je však zřejmá velká angažovanost autorky a její 
rozsáhlá praktická práce s dětmi. Je škoda, že nebyla dána do takové formy, aby mohla být 
dostatečně oceněna. Jen s přihlédnutím k tomuto faktu je možné práci i přes její bezbřehost a 
nesprávnou strukturu doporučit k obhajobě a nechat na komisi, zda práci přijme.

Otázky:
Nečetla jste pokyny ke struktuře práce?
Co zcela známého jste zjistila tímto šetřením?
Proč jste volila uvedené testy a nevyužila některé standardizované, případně specifické pro 
hru ?
Co testy zjišťují? Jak souvisí s T-ballem ?
Jak byste prokázala, že k nějaké změně došlo skutečně působením vašeho programu? 
Formulujte závěry práce.
Co byste ještě uvedla k ročnímu tréninkovému plánu ve vztahu k předškolním dětem (s.48)? 
Proč jste ve svém „tréninkovém plánu“ měla první 3 body (s. 49) ? 
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