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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.  
Autorka  bakalářské práce se zaměřila na problematiku sportovního lezení na umělé 
lezecké stěně. Téma práce je aktuální. Obsahová struktura práce není srozumitelná. 
Formulace problému a cíle práce neodpovídají názvu práce. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 
kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 
informačních zdrojů apod.)  
V teoretické části jsou zpracována témata, která nesouvisí s názvem práce. Ve výzkumné 
části byl použit dotazník, ale většina otázek  nekoresponduje s názvem práce. Autorka 
zpracovala  celkem 38 titulů odborné literatury. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  
Autorka práce si stanovila čtyři hypotézy. Formulace jednotlivých pracovních hypotéz je 
nejasná (co je většina 51% nebo 99%). Na druhou i třetí hypotézu se dá odpovědět bez 
výzkumu. 
  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  
Hlavní metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření. 
  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. V diskuzi chybí výsledky výzkumu a 
rozbor jednotlivých hypotéz se objevuje až v závěru.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Práce se nazývá Metodická řada nácviku základních dovedností ve sportovním lezení na 
umělé lezecké stěně pro starší školní věk, ale o metodické řadě se autorka zmiňuje jen 
okrajově. Nicméně ani v této zmínce se nejedná o metodickou řadu ale o plán činnosti. 
  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 
text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran je 59. 
Citace je správná.  
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Otázky k obhajobě:  Co je metodická řada? 
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