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Posudek vedoucího bakalářské práce

                                        Marty WIDLOVÉ

Pohybová aktivita dětí a možnosti jejího využití na letních táborech a                                    
                                        dalších zotavovacích akcích

     Autorka bakalářské práce se na 62 stranách textu pokouší řešit problematiku zlepšování
zdatnosti dětí pomocí pohybových aktivit na letních táborech, školách v přírodě a dalších 
podobných akcích s výhledem přenosu těchto aktivit do každodenního života. Zlepšování     
zdravotně orientované zdatnosti je vzhledem k trendu životního stylu stále aktuálnějším 
problémem. Hlavním cílem práce (s. 9) bylo vytvořit metodiku podporující zapojení běžných 
i netradičních pohybových aktivit programů letních táborů a dalších podobných aktivit. 
Hlavní cíl je formulován zcela jasně a správně, dílčí cíle jej podporují.
   Následující teoretická část stručně zpracovává téma nedostatku pohybových aktivit 
z pohledu fyzické kondice dětí, životního prostředí atd., zároveň stručně rozebírá historické i 
současné aktivity v přírodě. Přestože je tato část práce je zdařilá a neodchyluje se od tématu 
práce, uvítal bych zde rozbor základních zdrojů, z nichž autorka čerpala.
      Jazyková úroveň práce vyhovuje požadavkům kladeným na kvalifikační práci této úrovně. 
Seznam literatury této úrovní odpovídá rovněž. V teoretické části autorka s touto literaturu 
úspěšně pracovala a vhodně využila.
     Hypotézy (s. 26) korespondují s cíli práce, nicméně pokud je hlavním cílem vytvoření 
metodiky, je jejich formulace pochopitelně poněkud problematická.
    Metoda práce (s. 26), dotazníkové šetření je optimální pro zpracování zkoumané 
problematiky a vede k výše vytčeným cílům. Oba dotazníky uváděné v přílohách jsou vhodně  
sestavené. Váhu výsledků zvyšuje také množství respondentů (547 !), což svědčí o autorčině 
velmi zodpovědném přístupu k řešení její bakalářské práce.       
      Výsledková část práce pomocí grafů a tabulek přehledně prezentuje výzkum.       Poněkud 
problematickou zůstává užší provázanost předkládané metodiky s provedeným výzkumem. 
     Obsahy kapitol „Diskuze“ a „Závěry“ se sice poněkud prolínají, nicméně závěry vyvozené 
z výsledků výzkumu (s. 52) jsou jasné. Předkládaný seznam a popis pohybových aktivit, 
nazývaných autorkou „metodika“ (s. 38-49) je dobře použitelný v praxi.
      Po formální stránce nelze předkládanému textu, až na několik drobností nic podstatného 
vytknout, odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.    
     Závěrem lze shrnout, že Marta Widlová naplnila nároky kladené na bakalářskou práci.  Při 
její tvorbě průběžně prokazovala  nevšední snahu a píli. Pravidelně konzultovala a vznikající 
kapitoly často i několikrát přepracovávala.    
      Práce je jistým přínosem pro praxi a doporučuji k obhajobě. 
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