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

Autorka si zvolila téma korespondující se současnými problémy: zdraví, pohyb a držení těla dětí.  Práce má 
teoreticko-praktickou strukturu (17 stran teorie, 19 stran praktické části). Cíl práce je formulován jednoduše a 
srozumitelně. (Před praktickou částí autorka ještě doplňuje dva dílčí cíle). Problém práce není samostatně 
formulován (snad v úvodu Anotace?).

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
V teoretické části autorka uvádí kompilaci a rozbor vybraných pojmů, které však nejsou vždy přímo relevantní 
k následnému projektu (např. tělesná zdatnost - výzkum ji nehodnotí). S teoretickými zdroji autorka zachází 
poměrně obratně, porovnává přístupy různých autorů, které správně cituje a orientačně uvádí i předchozí 
absolventské výzkumné práce. Doporučuji více kritický přístup ke starším zdrojům.

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce
Autorka pro praktickou/výzkumnou část formuluje 3 hypotézy, které jsou sice v souladu s formulovanými cíli
práce, nicméně postrádají konkrétnější údaje – v číslech, procentech – tak, aby byly reálně ověřitelné. V této 
podobě se dá výsledek částečně odhadnout i bez realizace projektu.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce
V kapitole 6 uvádí autorka jako výzkumné metody: Matthiasův test, analýzu zápisů a realizaci cvičebního plánu. 
Nejedná se však o výzkumné metody, ale o standardizovaný test a o postupy práce. Autorka zde měla uvést 
výzkumnou metodu, na které je založena její praktická část a tou je v tomto případě bezpochyby experiment. Při 
popisu cvičebního plánu je autorka velmi nekonkrétní: chybí přesné údaje o četnosti, délce, denní době apod. 
jednotlivých cvičebních jednotek (bloků?). Je nepravděpodobné, že by po 8 cvičebních jednotkách mohlo dojít 
k signifikantním změnám, zvláště u dětí předškolního věku, kde je značná interference mnoha dalších faktorů.

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Analýza a interpretace výsledků je prezentována ve velmi jednoduché formě – vzhledem k formulaci hypotéz ani 
nelze jinak. Výsledky jsou interpretovány v podobě jednoduchých tabulek a písemného komentáře. Podobně 
jednoduše vyznívá i kapitola Diskuze. Výzkum žádné velké podněty pro diskuzi neposkytuje, nicméně autorka 
prokázala, že dokáže obsah této kapitoly postihnout.

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků
Závěry jsou dobře formulovány vzhledem k obsahu předchozích částí a výzkumu práce. Jsou formulovány 
přehledně v podobě strukturovaného textu a v souladu se stanoveným cílem a výsledky práce. Autorka naznačuje 
i možnosti využití cvičebních jednotek v praxi.

7. Formální stránka práce
Po formální stránce splňuje práce nároky na bakalářskou práci. Rozsah textu je v normě. V práci se vyskytují 
drobné jazykové nepřesnosti (interpunkce) a občasné chyby např. v číslování kapitol.   

8. Celkové hodnocení práce
Autorka zvládla základy metodologie a tvorby vědecké práce, včetně základů experimentu. Obsahem a 
způsobem zpracování práce odpovídá stanoveným požadavkům. 

Práci doporučuji k obhajobě
   
Otázka k obhajobě: Z jakých důvodů došlo ke zlepšení i u kontrolní skupiny dětí? Do jaké míry je významné 
zlepšení u experimentální skupiny dětí (ve smyslu formulovaných hypotéz)?
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