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

Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální téma, vycházející z jejího dlouholetého 

zájmu o problematiku sportovních her na bázi softballu. Všechny tři cíle bakalářské práce 

jsou formulovány přiměřeně, problémové otázky, které si autorka pokládá, korespondují 

s cíli bakalářské práce, druhá však pouze částečně. 

 

2/Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou    

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě, autorka se v ní zabývá teoretickými 

východisky práce. Pracuje s dostatečným množstvím informačních pramenů. Informační 

zdroje jsou pestré a mají široké spektrum. V teoretické části práce se věnuje obecným 

principům sportovního tréninku dětí, odlišnostem sportovní přípravy dětí od přípravy 

dospělých, charakteristice softbalových sportů a jejich pravidlům. V textu vhodně využívá 

přímých i nepřímých citací. 

 

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

Formulace pracovních hypotéz vycházejí z cílů práce. Autorka si formulovala 3 hypotézy, 

všechny jsou formulovány konkrétně a jsou plně ověřitelné výzkumem. Celkový počet tří 

hypotéz odpovídá počtu vědeckých otázek, které si autorka klade a pokouší se na ně 

odpovědět.                                  

 

4/Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                             

Pro testování hypotéz si autorka zvolila metodu pozorování, experimentu a v jeho rámci 

metodu testování motorickými testy, které realizovala na výzkumném souboru třinácti dětí 

hranice předškolního věku. Experiment však autorka uvádí jako metodu až v závěrečné části 

práce. Celkový počet respondentů výzkumu není vysoký, ale plně odpovídá potřebám práce. 

Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje autorce dostatek použitelných informací. 

Významnou součástí práce je návrh ročního tréninkového plánu se zásobníky použitých 

cvičení a her. Některé teoretické základy ročního tréninkového plánu měly být uvedeny již 

v teoretické části práce. Jinak je z pohledu obsahu tréninkový plán vhodný pro danou 

věkovou kategorii dětí. Za vhodnou považuji i konstrukci hodnotící škály pro některé testy a 

uvedení některých rozsáhlejších popisů cvičení v přílohách. 



 

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                    

Výsledky výzkumu jsou přehledně graficky interpretovány. Grafy jsou přehledné, s legendou. 

Autorka vždy uvádí výsledky dvou testování. Škoda, že autorka interpretaci výsledků spojila 

s kapitolou Diskuse, neboť zde výsledky měly být nejprve interpretovány a pak v Diskusi 

hodnoceny. Součástí výzkumné části je i metodická část, obsahující popis jednotlivých testů v 

práci použitých. Vyhodnocení výsledků ve vztahu k hypotézám je realizováno na základě 

statistického vyjádření aritmetickými průměry a procentuálním poměrem. Zde jsou 

podrobně rozebrány výsledky testování v rámci experimentu. Hodnocení výsledků výzkumu 

je věcné, logické. Dále zde autorka verifikuje hypotézy. Za nedostatek považuji skutečnost, že 

čtenář musí výsledek verifikace hledat v tabulkovém hodnocení výsledků výzkumu.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.       

Závěry jsou strukturované, mají jasný vztah k cílům i hypotézám bakalářské práce, ale nejsou 

logické. V prvním závěru autorka opomněla konstatovat sport, kterým se zabývala. Tudíž 

závěr měl znít: I pro předškolní děti lze sestavit tréninkový plán se zaměřením na rozvoj 

pohybových dovedností T-ballu. Závěr k úrovni rozvoje pohybových dovedností a schopností 

je formulován přiměřeně, podobně jako třetí závěr ve vztahu k schopnosti dětí sehrát utkání 

v tomto sportu. Zbytečně je uveden pokyn zdůvodnění neúspěchu v realizaci utkání T-ballu. 

Vhodně formulován je přínos práce. 

 

7/ Formální stránka práce.           

Po formální stránce bakalářská práce i přes uvedené nedostatky odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ práce. Stylistická i jazyková úroveň práce je dostatečné úrovni, i když 

se v práci vyskytují chyby jak gramatického původu – nejčastěji vynechání písmen ve slovech 

nebo překlepy, tak i stylistického původů, spočívající v nelogičnosti textu. V teoretické části 

autorka vhodně využívá citací z informačních zdrojů. Celkový počet informačních zdrojů plně 

odpovídá potřebám bakalářské práce a je i vhodně a přehledně v práci uveden. V číslování 

kapitol se za poslední číslicí nedělá tečka, seznam použité literatury je správně abecedně 

seřazen i očíslován. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.          

Autorka při zpracovávání práce prokázala, především z pohledu sportovní odbornosti, 

dostatečnou erudici ve zkoumané problematice, neboť má bohaté zkušenosti ze své 

sportovní praxe. I přes některé nedostatky z pohledu formální stránky práce lze konstatovat, 

že autorka pochopila základy metodologie vědecké práce. Každopádně je nutné konstatovat, 

že zpracování práce autorka věnovala velké množství času a výsledky výzkumu jsou jistě 

přínosné nejen pro ni, ale i pro začínající trenéry a pedagogy dané věkové skupiny dětí, kteří 

by se chtěli věnovat tréninku T-ballu. 



Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 

Otázka k obhajobě: 1. Jak by bylo nutno tréninkový plán upravit, aby děti byly po jeho 

ročním absolvování schopny sehrát T-ballové utkání? 

                                     

Datum: 15.8.2015                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 

 

 

 

 


