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Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Formální stránka:
- nedodržení mezery (např.: str. 16).
Obsahová a věcná stránka:
- chybné uvádění jednotek (např.: str. 19 10% X 10 %);
- v práci nejsou formulovány konkrétní vědecké otázky a z toho plynoucí jejich přijetí či
vyvrácení;
- neuvedený celkový počet respondentů – rodičů (str. 30);
- vágní prezentování výsledků šetření (např.: str. 51).
Jazyková a stylistická stránka:
- interpunkce (např.: str. 15, 16, …, 26);
- chybný tvar slov (např.: str. 17, 20, 21, 23, 24,…. 32);
- přepisy či vynechání slov (např.: str. 17, 18, 21, 22);
- nejasný obsah vět (např.: str. 18, 24);
- nevhodná stylistika (např.: str. 30).
Předkládaná bakalářská práce se zabývá zajímavou a aktuální problematikou pohybové
aktivity dětí předškolního věku.
Práce splňuje všechny náležitosti formální. Na kvalitě práce ubírá jazyková a stylistická
stránka. Dále opomenutí jasné formulace vědeckých otázek a jejich jednoznačné přijetí, či
vyvrácení na základě nasbíraných výsledků z dotazníkového šetření, provedené autorkou na
učitelích mateřských škol a rodičů dětí.
I přes vypsané nedostatky práce ještě splňuje požadavky na bakalářskou práci. Autorka
prokázala schopnost samostatně napsat závěrečnou vědeckou práci na zajímavé téma.
Otázky k obhajobě:
1. Na jaké pohybové aktivity se ptáte v otázce č. 6 (str. 46)?
2. Formulujte alespoň dvě vědecké otázky a zodpovězte je na základě předložených
výsledků.
3. Objasněte výrok (str. 51): „Řízená pohybová aktivita je v mateřské škole provozována
nejčastěji 10 – 20 minut.”
4. Objasněte pojem standardizovaný (X nestandardizovaný) dotazník.
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