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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce:
Téma vhodné, avšak poněkud široké, nezpřesněné v názvu. Problém neformulován, v úvodu 
naznačeno východisko z praxe. Cíl formulován srozumitelně. Obsahová struktura v základu 
správná.

2. Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou: 
Teoretická část obsahuje řadu kapitol, které  málo souvisejí s tématem práce a celý text je 
málo aplikován na problematiku předškolního věku – historie atletiky, pohybové schopnosti, 
motorické učení, technika atletických disciplín... Právě zde již mohlo být formulováno 
omezení, z kterého vyplyne jaké činnosti a hry je možné pro předškolní věk zvolit. Zbytečně 
mnoho citací v uvozovkách – citace má být použita aplikovaně na téma k podpoře vlastní 
práce.

3. Formulace hypotéz, provázanost na problém a cíle práce:
Cíl je dvojí – vybrat činnosti a hry pro předškolní věk, zrealizovat je ověřit možnost jejich 
využití v MŠ. Úkoly práce jsou postup práce, prostudování literatury je samozřejmostí !!! 
Formulované výzkumné otázky jsou nekonkrétní a proto obtížně, nebo jen částečně řešitelné 
podle toho, co se zrovna naskytne.Otázka 1.Jaký mají tyto činnosti význam - je velmi široká, 
nezpřesněná, nevychází z cíle práce a není možné na ni na základě předložené práce 
odpovědět. 2. otázka je nejasná. Co znamená JAK je možné zařadit... ? Z hlediska času, místa,
obsahu, didaktických metod, propojení s cíli a kompetencemi …???  

4. Metody, vhodnost, logika postupu práce: Je vhodné nejprve uvést všechny metody 
a následně je charakterizovat. Velmi vhodné je stanovení kritérií pro výběr činností a 
her. Zde by bylo třeba doplnit kriteria ve vztahu k věku, která mohla vyplynout z 
teoretické části práce. Druhou metodou bylo zúčastněné pozorování, kdy byly opět 
stanoveny pozorované jevy, avšak zde by již byla potřeba zpřesnit škálu kvality. Např.
zdali hra splňuje „cíl, který má rozvíjet“ - kromě formulační nepřesnosti pozorovatel 
nemůže zjistit kvalitu naplnění cíle např. zlepšení dovednosti, rozvinutí schopnosti... 
Škála pro kvalitu je uvedena na str. 82, ale posouzení kvality právě uvedeného 
naplnění cíle tam chybí, protože není na základě pozorování většinou možné. Další 
kapitoly metodické části odpovídají.

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: Výsledky na stranách 50 – 82 obsahují hodnocení 
her a didaktické postřehy. Následně je zpracována tabulka s celkovým hodnocením podle 
uvedených hledisek, avšak tyto výsledky nejsou komentovány – které hry byly ohodnoceny 
nejlépe, proč, co mají společné?  Diskuze zpočátku jen opakuje postup práce, málo se zamýšlí
nad zjištěnými fakty. Užívá zcela nepřesná určení – většinu her, spousta dětí...??? (s.86). 
Celkově větší konkrétnost by byla přínosná. Autorka odpovídá na výzkumné otázky, takže lze
zjistit, co si pod nejasnými formulacemi představovala. První odpověď je nejprve zcela 
dojmová a teoretická (všestranný rozvoj dítěte), následně pak ukazuje, že je možné najít 
význam realizace uvedených her např. v lepší organizaci, schopnosti dětí rozumět pokynům, 
avšak je to jistě jen jeden z možných vlivů řízených aktivit. Druhá otázka sdružuje časové 
umístění v programu a částečně i metodicko-organizační aspekty. Zkonkrétnění obou otázek 
by bývalo práci prospělo.



5. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:
Závěry jsou spíše souhrnem, nikoliv závěry, odkaz na tabulku do závěrů nepatří, zde mají být 
jasně formulovaná vlastní zjištění. Nelze souhlasit s úvodní větou: „...jsem vytvořila 57 
cvičení a her...“ - ale z literatury vybrala a prakticky vyzkoušela.

6. Formální stránky práce:
Práce má 80 stran, 29 českých zdrojů základní literatury a přílohu s popisem her. 
Z formálního hlediska  je práce celkem v pořádku až na některé chyby, např. hrubá chyba str. 
86 a na některá tvrzení, jako už uvedené výše, případně sebezhodnocení naplnění cíle.
Celkové zhodnocení práce:
Práce svědčí o zaujetí autorky a o jejích praktických dovednostech. Méně prokazuje 
erudovanost metodologickou, která by se lépe prokázala ve zpřesnění cílů a výsledků.
Práci k obhajobě doporučuji.

Otázky:
Formulujte přesněji možné výzkumné otázky, na které skutečně můžete odpovědět.
Jaký různý význam mohou mít zvolené činnosti? Jak různě mohou být uplatněny?
Je vaše zjištění o lepším zvládání organizace dětmi vázána na atletické činnosti?
Formulujte základní vlastnosti, které jsou pro hry předškolních dětí nutné.
Formulujte obecněji didaktické poznatky z uvedené praxe.
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