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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

7 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

7 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

5 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

5 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

6 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

1. Zamyslete se nad názvem práce vzhledem k Vaší praktické části bc. práce 

2. Nebyla definice zdraví od WHO již překonána?  

3. Jak jste oslovila žáky 1. třídy?  

4. Pokuste se o srovnání (komparaci) min. 2 otázek z dotazníkového šetření. 

Poznámky - Opravdu je „motorická charakteristika“ na stejné „úrovni“ 
v obsahu jako biologická, psychologická či sociální?  

- V teoretické části chybí propojení jednotlivých částí textu.  

- Ve vlastním textu jsou chybně uváděny odkazy na zdroje, kde je 
uvedeno více autorů (např. strana 14, 20, 22, 25). 

- Práce obsahuje plno částí, kde není uveden žádný odkaz na zdroj, 
např. část o RVP, funkce volného času, rozdělení zájm. činnosti. 

- V práci chybí informace o technice výběru cílové skupiny, 
stanovení základního souboru, výběrovém postupu.  

- Tabulka 1 na straně 31 je nečitelná. 

- Vyhodnocení věku, pohlaví a BMX má být součástí výsledků. 

- V dotazníku mělo být sjednoceno tykání a vykání. 
- Práce obsahuje plno překlepů, chyba je i ve vlastním dotazníku. 

- Otázka č. 2 z dotazníku je chybně položená, jedná se o tzv. 
dvouhlavňovou otázku. 

- Kolik možností mohl respondent označit u otázky č. 6 
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z dotazníku? 
- V praktické části měl být stanoven jeden hlavní cíl a poté dílčí 

cíle.  

- Práce obsahuje zbytečně plno grafů a tabulek na úkor slovního 
popisu či diskuze. 

- Nelze u vyhodnocení uvést: „nejčastěji padla odpověď a) ...“ 
(strana 33). 

- Velmi stručná je diskuze.  
- Doporučení by mělo vycházet především ze zjištění z výzkumu. 

- Závěr práce má obsah výstup z teoretické i praktické části. 

- Na straně 47 autorka uvádí, že: „Výsledky dotazníkového šetření 
lze vyhodnotit jako relevantní informace, neboť je děti 
vyplňovaly bez přítomnosti rodičů a pedagogů. Z toho lze 
usuzovat, že odpovědi jsou upřímné a nezkreslené.“ Skutečně to 
takto platí?  

- Autorka práce zvolila při odkazování na zdroje Harvardský 
systém, tomu ovšem neodpovídá uvádění zdrojů v části seznam 
použitých informačních zdrojů. 

- Vzhledem k počtu otázek v dotazníku měla studentka provést 
důkladnou komparaci dat (srovnání), např. počet hodin na PC – 
počet hodin na kroužky - – sport. 

- K obhajobě prosím doneste vyplněné dotazníky. 

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 7.8.2015  PhDr. Jaroslava Hanušová, PhD. 


