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

cíle práce 

Studentka si pro svou bakalářskou práci zvolila téma z oblasti své profese. Z obsahu práce je 

patrná vysoká zainteresovanost autorky a praktické zkušenosti. Téma je dobře zvolené a 

formulované, je aktuální, potřebné. Cíl práce je zřejmý a srozumitelný.    

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou   

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

kvalitní praktické části. Obsahem teoretické části je představení základních pojmů 

problematiky volnočasových aktivit dětí se zaměřením pohyb. činnosti ve školní družině. 

     Studentka právě v těchto kapitolách prokázala, že zvládá práci s literaturou, kterou v textu 

náležitě cituje. 

 

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

Autorka si na základě formulace problému a cíle práce stanovila 4 hypotézy, které souvisí 

s daným tématem.   

 

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



V úvodu praktické části nejsou uvedeny zvolené výzkumné metody. Rovněž studentka 

neuvádí, o kterou školu se jedná a v jaké lokalitě. Výsledky jsou částečně zpracovány 

v tabulkách, některé jsou argumentovány a interpretovány. Nelze konkrétně zjistit, kde je 

metodika práce, úkoly práce, čímž se práce stává méně přehlednou. 

 

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

Autorka ne zcela obratně zachází se získanými výsledky. Z celkového rozsahu výzkumu je 

patrné, že autorka věnovala nemálo času pro jeho realizaci. Diskuse je věcná, ale ne zcela 

logická. 

 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry práce by měly být strukturované do několika explicitních bodů, které odpovídají 

hypotézám. / Připravte k obhajobě /. 

 

7. Formální stránka práce 

Formální stránka práce je poměrně dobrá, práci narušují občasné gramatické chyby – str. 11, 

30, 33 atd. Kladně hodnotím vytvoření zásobníku her pro školní družiny, který ale náleží do 

příloh. Rozsah uvedené literatury je dostačující a aktuální. Celkově práce splňuje ŕoveň 

požadovanou pro tento typ práce včetně rozsahu práce. 

 

8. Celkové hodnocení práce 

Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci pozitivně i přes některé výše uvedené jisté 

nedostatky. 

Předkládanou bakalářskou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Návrh klasifikace: 

Otázky k obhajobě:  Reagujte na připomínku k závěru práce. 

 

Praha 13.8.2015                                                                                                  Mgr. Věra Kuhnová 



 

 

 

 


