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

cíle práce 

Autorka si zvolila vlastní téma ze sféry svých zájmů. V úvodu práce se spíše lidovým 

vypravěčským stylem zamýšlí nad důvody, které ji vedly k problematice pohybových aktivit 

dětí. Z obsahu práce je patrná vysoká zain teresovanost autorky a praktické zkušenosti. 

Stanovila si jednoduchý cíl a srozumitelné postupné úkoly pro jeho plnění. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou 

V teoretické části se studentka nezabývala pouze tématikou, která je nutná pro vytvoření 

kvalitní praktické části./ Kapitola historie – od r. 1902 není důležitá /. A naopak, kapitoly 

vztahující se k tématu, postrádám. / Pohybové aktivity, letní dětské tábory aj. / 

 

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

Autorka pro výzkumnou část formuluje 6 hypotéz, z nichž 4 hypotézy nekorespondují s cílem 

práce – č. 1, 2, 3, 6 

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

V rámci výzkumného šetření ověřovala autorka daný předpoklad metodou dotazníkového 

šetření. Dotazníky vyplňovali rodiče žáků 3. – 9. roč. ZŠ, pracovníci zotavovacích akcí – 

celkem 539 dotazníků, což je dostačující  vzorek pro získání potřebných údajů.  Výsledky jsou 

graficky zpracovány a následně přehledně argumentovány a in terpretovány. 

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



Kapitola č. 5 a její podkapitoly by bylo vhodnější zařadit do teoretické části. Hry náleží do 

příloh. Diskuse je poměrně rozsáhlá, autorka se zamýšlí nad jednotlivými hypotézami opět 

neodborně, laickým lidovým výkladem. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěr práce je poněkud nepřehledný, jedná se spíše o shrnutí celé práce než o závěry 

vyplývající z práce. Cíl práce se autorce nepodařilo naplnit. Kde se nachází kapitola Metodika 

zapojení pohybových aktivit do programu letních táborů, což bylo cílem bakalářské práce? 

7. Formální stránka práce 

Předložená bakalářská práce má rozsah 53 stran / 6 stran tvoří hry, které náleží do příloh /, 

rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Předložená závěrečná práce má 

řadu nepřesností / cíl práce, v teoret. části citace 4 autorů apod./ Kladně hodnotím obsáhlý 

výzkumný vzorek, který byl časově velmi náročný. 

8. Celkové hodnocení práce 

Přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: 

 

Otázky: 1. Proč jste nazařadila do klíčových slov výraz „pohybová aktivita“ ? 

               2. V čem spatřujete hlavní přínos své práce v rámci Vašeho profesního zaměření? 
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