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Cílem této práce bylo zjistit, zda při využití rozřazovací abecedy v úvodu 

výuky lyžování dětí mladšího školního věku se metodou paralelního 

postavení lyží naučí lyžovat více dětí než metodou přívratového postavení 
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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost  X   
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce   X  
adekvátnost použitých metod    X 
celkový postup řešení    X 
práce s daty a informacemi    X 
hloubka provedené analýzy  X   
členění a logická stavba práce   X  
práce s odbornou literaturou    X 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem    X 
splnění cílů práce    X 
závěry práce a její formulace    X 
odborný přínos práce a její praktické využití    X 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma zabývající se výukou lyžování dětí za 

použití dvou rozdílných metodik.  Práce byla časově a organizačně náročná a zpracovatelka 

musela prokázat teoretické, i praktické znalosti v dané oblasti.  

Celá práce je zatížena mnoha chybami. Za naprosto zásadní považuji nevhodně 

zvolený design studie, který způsobil nepoužitelnost získaných dat a zkreslené výsledky. 

Nevhodně zvolená hypotéza kvalitě práce rovněž nepřidává. Diskuse má sloužit především ke 

komparaci vlastního výzkumu s výzkumy podobnými. Do diskuse jsou nevhodně vkládány 

výsledky práce. Závěr práce potvrzuje fakt, že byl v práci použit nevhodný design 

experimentu. V práci došlo k hrubému porušení citační etiky, v seznamu literatury se nachází 

autoři, kteří nejsou uváděni v textu.    
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