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

Vzhledem k odbornému diskurzu na téma snižující se úroveň pohybové výkonnosti nejen dětí předškolního 

věku, ale všech věkových kategorií, je vybrané téma bakalářské práce velice aktuální.  Obsah se úzce týká 

tématu práce a struktura má logickou posloupnost. V úvodu praktické části autorka formuluje vědecký 

problém a jasně cíl práce. 

                        

2.  Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou. 
V teoretické části autorka postihuje základní teoretická východiska, která se týkají tématu práce. 

Východiska zpracovala stručně, ale fakticky a komplexně. Využila 17 informačních zdrojů v souladu 

s požadavky na kvalifikační práci.  

              

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

Místo hypotéz byly stanoveny tři výzkumné otázky, které jsou provázané s cílem práce. 

             

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

K zodpovězení vědeckých otázek, bylo využito motorických testů, dotazníkového šetření a pozorování. 

Popis motorických testů je neúplný a je uveden v podkapitole 7.3 Pilotní šetření, místo v kapitole 7.2. 

Metody výzkumu. Vyzdvihnout je třeba velikost výzkumného souboru, bylo otestováno 190 dětí 

předškolního věku.   

                       

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

Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách a grafech, všechny jsou řádně popsány, očíslovány a 

doplněny stručným popisem. Diskuse je zaměřena na srovnávání výkonnosti dětí realizované studie a 

studiemi předešlými 

                        

6. Formulace závěrů), přínos a využití výsledků. 

Závěry jsou formulovány jasně a stručně, autorka zodpověděla položené otázky a v závěru formuluje další 

faktory, které by mohly ovlivnit výsledky studie.   

            

7. Formální stránka práce. 
Po formální stránce práce splňuje požadavky na kvalifikační práci. 

           

8. Celkové hodnocení práce. 

Autorka pracovala samostatně a prokázala informovanost v oblasti metodologie vědecké práce. Celkově 

hodnotím práci jako zdařilou. 
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Otázky k obhajobě:     

 

1. Kterou rukou, při motorickém testování, děti házely? 

2. Bylo by dobré zjistit také růstové ukazatele respondentů? 
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