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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 

jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce i pracovní hypotézy byly stanoveny na začátku výzkumné části práce, jsou formulovány 

jasně a zcela srozumitelně. Teoretická část je velmi dobře a s přehledem zpracovaná a slouží jako 
velmi vhodný vstup do následující části výzkumné. Hypotézy byly ověřovány pouze empiricky, což  
byla, vzhledem k velikosti souboru (specializace dětí), jediná možnost. Není pochyb o tom, že cíle 

práce byly naplněny. 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 

diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 

Obsahové zpracování této bakalářské práce je na velmi dobré úrovni, práce má jasnou a logickou 
strukturu, velmi dobře definovanou metodiku a skutečně dobře provedenou vlastní výzkumnou část. 
Bohužel, zkoumaný soubor je dost malý, což je ale dané specializací dětí na „malý“ sport, jakým je 

v ČR badminton. Diskuze je velmi dobrá, sice krátká, ale věcná, konkrétní se zobecněním výsledků 
v rámci sportovní antropologie a kinantropologie. Závěr krátký, ale jasný včetně zobecnění pro praxi – 
sportovní i pedagogickou. Literatura je vhodně vybrána a řádně citována. 

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 

použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 

grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 

Po formální stránce nemám připomínky, práce je pečlivě a skutečně přehledně zpracovaná. Členění 
práce je promyšlené a přehledné, výzkumná část je na úrovni, a to jak komentáři, tak i grafickou částí 
a tabulkami. Metodická část je velmi dobrá a velkou výhodou jsou jednoduchá, ale věcně správná 

schémata výzkumu motorických aktivit. Literatura je zcela dostatečná, sestává z 22 českých i 
cizojazyčných citací. Autorka cituje správně a vhodně. Práce je čtivá a zajímavě sepsaná, informace 
jsou podávány srozumitelně a věcně. Na některých místech jsou drobné jazykové neobratnosti.  

 
4. KOMENTÁŘ (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro 

praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
 Z práce mám velmi dobrý dojem, je jasně a logicky strukturovaná. Teoretické části jsou vhodně 
skloubené s částí výzkumnou. Prezentace teoretických poznatků je jasná, stručná, ale zároveň 

obsahově zcela dostačující a zároveň podává i komplexní přehled o problematice badmitonu a 
výchově dětí a mládeže. Výsledky jsou zpracované přesně podle dané metodiky a jejich prezentace je 
velmi přesvědčivá. Diskuze i závěr jsou věcné a vhodně formulované. Výsledky výzkumné části práce 

jsou potenciálně publikovatelné jako pilotní studie.  
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 

A) Zkuste definovat zákonitosti dětského tréningu? 
B) Zkuste definovat motorické dovednosti a jejich rozvoj v jednotlivých obdobích ontogeneze. 
C) V čem dělají, podle vašeho výzkumu, učitelé TV a trenéři nejčastější chyby? 

D) Jak se liší vývoj motorických dovedností u chlapců a děvčat a jakou roli může hrát 
motivace? 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:  
 

Práci považuji za velmi zdařilou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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