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

Téma práce je aktuální, cíl formulován jasně a srozumitelně. Obsahová struktura je logická. 

                        

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou. 
Autorka se pokusila postihnout teoretická východiska pro svou praktickou část práce, využila 

29 literárních zdrojů. Některé části jsou vzhledem k tématu nadbytečné. Vyšší kvalitě práce by 

prospělo větší propojení a možnostmi a potřebami dětí předškolního věku.  

              

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

V práci nejsou formulovány hypotézy, ale dvě výzkumné otázky v návaznosti na cíl práce 

  

             

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

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky autorka vytvořila vlastní hodnotící systém 

pohybových atletických činností a her a uplatnila ho v konečném hodnocení těchto aktivit. 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky by bylo zapotřebí využít lépe literární rešerše (jak si 

autorka klade za cíl) a rozpracovat téma po stránce fyziologie dítěte, vlastností osobnosti a 

sociální interakce dítěte. 

 

                       

4. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Ve výsledkové části se nacházejí činnosti a hry aplikované na děti předškolního věku, jejich 

hodnocení a sledované didaktické aspekty. Škoda, že není rozpracována interpretace 

celkového hodnocení činností dle zkoumaných hledisek, náznak je v závěrech práce.  

   

                        

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 

cíl  a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

V závěrech práce se autorka věnovala spíše rekapitulaci postupu a popisu práce než závěrům, 

ke kterým vedla praktická část.   

     

        

6. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální stránce odpovídá kvalifikační práci. 

     

         

7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka samostatně zpracovala vybrané téma, pokusila se vytvořit  vlastní kritéria hodnocení 



her a činností s atletickou náplní.  

          

      

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:     

 

1) Jaké benefity přinášejí atletické činnosti dětem předškolního věku z fyziologického 

hlediska? 
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