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

Téma práce je aktuální. Pohybových aktivit v poslední době u dětí neustále ubývá. Obsahová 
struktura práce je jasná a srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  
  

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou   

Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Autorka se zde věnuje individuálnímu a 

kolektivnímu sportu. Popisuje specifika mladšího školního věku. V další kapitole uvádí 

sportovní kluby v daném regionu. Citace odborné literatury je správná. Počet informačních 

zdrojů je 28.   

  

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

Autorka práce si stanovila šest hypotéz. Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází 

ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem.   

  

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

Autorka v práci použila metodu kvantitativního výzkumu, kde data získala pomocí 

dotazníkového šetření. Počet respondentů byl 280, ale návratnost byla poloviční.  

  

5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                          

Interpretace výsledků je přehledná, grafy a tabulky jsou popsány což usnadňuje orientaci 
v bakalářské práci. V diskuzi je rozbor vlastních výsledků, který je přehledný a odpovídající.  
Dvě hypotézy byly potvrzeny, čtyři zamítnuty.         

  

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.              

Závěry práce jsou logické. Přínos práce je veliký. Práce může sloužit jako přehled aktivit 
v daném regionu, dále poukazuje na chybějící plavecký bazén v tomto regionu. 



  

7/ Formální stránka práce.                  

Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 74. 
Citace je správná. Celkový počet informačních zdrojů je 28.  
  

8/ Celkové hodnocení práce.                   

 Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace:   

 

Otázka k obhajobě: Na čem podle vás záleží oblíbenost jednotlivých aktivit? 
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