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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. Autorka 
práce je aktivní instruktorka lyžování a dané problematice se věnuje již delší dobu, tématem 
práce je pluhové postavení lyží ve výuce lyžování dětí mladšího školního věku. Obsahová 
struktura práce je srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci.   
  

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

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) Autorka 

práce se v teoretické části zaměřuje na základní informace o výuce lyžování, podrobně se 

věnuje motorice dítěte, která s tématem práce úplně nesouvisí. Citace odborné literatury je 

správná. Počet informačních zdrojů je 14.   

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. Autorka práce si stanovila 

pět 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 práce při 

výzkumu použila metodu rozhovoru, pozorování a škálovou metodu hodnocení. Počet 

probandů byl malý, ale pro základní ověření postačující.   

  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. Interpretace výsledků je přehledná. Tabulky jsou 
doplněny legendou pro rychlou orientaci. Malý počet probandů neumožňuje výsledky 
zobecnit. Diskuze je odpovídající.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. Čtyři hypotézy se potvrdily a jedna byla vyvrácena. 

Hypotéza č. 1 s tématem práce příliš nesouvisí, ale na lyžařské dovednosti poukazuje. Závěry 

práce nejsou vždy jasné a srozumitelné.    



  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 
norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). Po formální stránce bakalářská práce 
splňuje požadavky na ni kladené. V textu se objevují drobné chyby. Počet stran je 55. Citace 
je správná.  
  

 

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

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). Autorka pracovala samostatně, téma 

bakalářské práce si zvolila na základě svých vlastních zkušeností. Autorka je lyžařská 

instruktorka a v dané problematice se orientuje.     

  

Práci doporučuji k obhajobě.  

  

Návrh klasifikace:  

  

  

Otázky k obhajobě:  1) Jaký vliv má lyžařská výzbroj na výuku dětí?   
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