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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 

může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 

převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 

může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 

k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 

jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 



 

Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŢKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části a shrnuje obsah práce.  

Část věnovaná metodám by měla být stručnější a přehlednější a neměla by obsahovat sdělení v „ich“ 

formě. Také by se neměla odlišovat od stejné části abstraktu psaném v anglickém jazyce. 

Část věnovaná výsledkům neobsahuje výsledky jako takové, pouze závěr (přínos), který z nich 

autorka vyvozuje. Neobsahují také informace k vedlejšímu cíli práce, který autorka zmiňuje v úvodu 

abstraktu. Také tato část se v českém abstraktu odlišuje od stejné části v abstraktu anglickém.  

Klíčová slova nejsou zvolena vhodně – je jich mnoho a neodpovídají požadavkům. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Úvod práce neodpovídá úrovni bakalářské práce a neobsahuje logické vysvětlení volby řešeného 

tématu. Autorka uvádí pouze obecná a dle mého názoru navíc nepravdivá tvrzení (např. „Aktivní 

pohybová činnost je jednou z cest, která přispívá k nezávislému životu těchto osob. Dává jim 

možnost lehčeji se integrovat do společnosti, vzbuzuje větší zájem o sebeobsluhu, sebevzdělání a 

pomáhá být celkově aktivnější v jejich životě.“). Odkazuje se na „dokázané“ faktory ovlivňující míru 

pohybové aktivity, jako sociální ovlivnění či vlastnictví psa, nicméně zdroj těchto tvrzení nedokládá. 

Stejně jako v celé práci i v úvodu autorka používá nevhodnou terminologii (např. “porucha zdraví“ 

jako synonymum pro zdravotní postižení, či používání termínů jako „zdravotně postižený člověk“). 

Úvod je z velké části pouze popisem obsahu práce. 

 

Struktura teoretické části práce je logická, řešerše obsahuje všechny klíčové kapitoly, které jsou 

dobře tematicky utříděny. Z hlediska obsahu postrádám pouze část, která by se věnovala asistenčním 

psům. S použitými zdroji pracuje autorka většinou dobře. Velký nedostatek nicméně spatřuji 



v celkovém malém množství a především tematickém rozsahu použité literatury a obsahovém 

zpracování jednotlivých kapitol, které nejsou vzhledem k potřebám bakalářské práce rozpracovány 

dostatečně podrobně.  Např. kapitola 2.1.2 obsahuje pouze medicínský popis, bez bližšího zaměření 

na funkční schopnosti osob po poranění míchy, kap. 2.1.3, opomíjí další důležité komplikace 

poranění míchy ve vztahu k pohybovým aktivitám (např. poruchu termoregulace). Kapitola 2.2 

postrádá zdroje některých uváděných tvrzení, vůbec nepracuje s jednotlivými měřitelnými 

charakteristikami pohybové aktivity (intenzita, doba trvání, případně počet opakování a frekvence) a 

navíc odborně vůbec nezdůvodňuje rozdíl mezi potřebným množstvím pohybové aktivity u osob po 

poranění míchy a osob bez postižení a doporučeními pro jeho naplňování. Pouze na jeden zdroj 

odkazuje autorka v celé kapitole 2.3 a větší část této kapitoly (i s podkapitolami) je tak založena 

pouze na jejích myšlenkách, domněnkách či zkušenostech. Tato tvrzení jsou navíc zcela v nesouladu 

s přístupem definovaným Mezinárodní klasifikací funkčnosti, postižení a zdraví z roku 2001 

(ICF 2001). Obě kapitoly jsou přitom pro zvolené výzkumné šetření zásadními východisky. 

V kapitole 2.4 pak opět postrádám zdroj uváděných tvrzení, zdůvodnění potřeby speciálních měřících 

nástrojů pro lidi s tělesným postižením a v kapitole 2.4.2 pak jakýkoliv souvislý text porovnávající 

zmíněné dotazníky. Nadto se některé věty uvedené v kapitolách 2.2 a 2.3 objevují již v úvodu práce.  

Nedostatky se objevují také v oblasti citování literatury. 

Domnívám se tedy, že rešerše odborné literatury nesplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci 

vůbec či jen velmi málo. 

POUŢITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovaly 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 
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Pouţité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Cíl práce je formulován terminologicky nevhodně, přesto však pochopitelně. Dílčí („vedlejší“) cíl 

práce se pak stejně jako stanovené hypotézy z blíže nevysvětleného důvodu odkazuje na doporučení 

WHO, která však nejsou směřována lidem užívajícím k pohybu vozík (jak autorka posléze uvádí až 

v kapitole 5 Diskuze). Ve formulaci cíle práce užívá autorka spojení „více pohybové aktivity“, při 

formulaci hypotéz použila spojení „vyšší míra pohybové aktivity“, „množství pohybové aktivity“, či 

v poslední hypotéze předpokládá, že „pohybová aktivita bude trvat déle“. Není tedy zcela jasné, 

jakou charakteristikou nebo charakteristikami pohybové aktivity se autorka v šetření zabývala a 

čtenář se bude nejspíše stejně jako já částečně mylně domnívat, že jde o množství resp. délku 

pohybové aktivity. Dílčí úkoly práce neodpovídají běžnému postupu, v úvodu postrádám především 

vytvoření návrhu projektu a vytvoření teoretických východisek šetření, zajištění informovaného 

souhlasu či souhlasu Etické komise UK FTVS, či volbu vhodného výzkumného nástroje. Na konci 

chybí body týkající se vyhodnocení výsledků a provedení závěrů.  

 

V dalších kapitolách uvádějících praktickou část šetření jsou uvedeny použité metody, nicméně 

zdůvodnění jejich výběru není pro bakalářskou práci dostatečné, stejně tak, jako vysvětlení některých 



postupů (např. upevnění akcelerometru na nedominantním zápěstí či volba 3 dnů pro měření, z nichž 

jeden navíc z nějakého nevysvětleného důvodu víkendový). Postrádám zde bližší a strukturovanější 

popis obou metod a důvodu jejich výběru. Ve chvíli, kdy autorka v teoretické části popisuje 3 různé 

dotazníky, není jasné, proč si pro šetření zvolila zrovna dotazník PARA-SCI, stejně tak není jasné, 

jaké charakteristiky pohybové aktivity vyhodnocuje a se kterými z nich autorka pracovala. Není také 

jasné, vzhledem k typu výzkumného souboru, proč zvolila jako měřící nástroj akcelerometr. Namísto 

toho zde bez vlastní práce s textem cituje organizaci sběru dat z odlišného výzkumného šetření. 

 

Velmi nesrozumitelně je zpracována kapitola 3.3.2 Výzkumný soubor. Není jasné, kolik osob se tedy 

zapojilo do realizovaného šetření (autorka uvádí, že celkem měřila 9 probandů, z toho ale data od 5 

z nich získala ze dříve provedeného výzkumu, a jeden ukončil měření z důvodu odjezdu na 

dovolenou). Není také jasné, zda byli účastníci výzkumu do porovnávaných skupin rozděleni pouze 

na základě vlastnictví psa, či také dle výšky léze, což zde autorka neuvádí, ale posléze to zmiňuje 

v kapitole 6 Závěr. Samotnou volbu tohoto výzkumného souboru, kdy se účastníci v rámci velmi 

malého vzorku zásadně odlišují ve svých funkčních schopnostech, vnímám jako jeden z dalších 

zásadních nedostatků předložené bakalářské práce. 

V neposlední řadě se ve stejné kapitole neshodují data, kdy mělo být dle autorky měření 

akcelerometry uskutečněno. 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 

 

7 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Prezentace výsledků je další slabou stránkou práce. Autorka v úvodu nevysvětluje, jakým způsobem 

a proč výsledky prezentuje (slovně, tabulkami a grafem). Přesto, že výsledky obou skupin hodnotí 

zvlášť, ale i dohromady mezi sebou, nedělí je do samostatných podkapitol, což orientaci v nich 

značně zhoršuje. Zatímco při hodnocení trvání pohybové aktivity u jednotlivých skupin dělí tuto 

aktivitu v případě výsledků z dotazníku na každodenní aktivity a na aktivity volnočasové, a v případě 

dat z akcelerometru odlišuje aktivitu v nízké, střední a vysoké intenzitě, při porovnání obou skupin se 

pak bez bližšího vysvětlení v případě dat z dotazníku omezuje pouze na porovnání celkového 

„množství“ pohybové aktivity. Při porovnání dat z akcelerometru pak bez vysvětlení odděluje 

výsledky pro nízkou intenzitu a střední a vysokou intenzitu. Tento způsob prezentace výsledků je pro 

čtenáře dost matoucí, výsledky jsou špatně pochopitelné a není jasné, z jakého důvodu autorka 

z ničeho nic hodnotí rozdíly v intenzitě pohybové aktivity, kterou do té doby nezmiňuje. 

 

Ještě větším nedostatkem předložené studie je však dle mého názoru nejasnost v počtu měřených 

osob. Autorka v popisu výzkumného souboru (kap. 3.3.2) uvádí, že do výzkumu se zapojilo celkem 9 

probandů, z toho ale data od 5 z nich získala ze dříve provedeného výzkumu – jednalo se o skupinu 



probandů, kteří psa nevlastní. Na základě informací z této kapitoly ukončil jeden proband měření 

z důvodu odjezdu na dovolenou. Domnívám se tedy, že autorka by měla mít data pouze od 3 osob, 

které psa vlastní, při prezentaci výsledků však v této skupině uvádí osoby 4.  

Stejně tak se domnívám, že výsledky v části b) kapitoly 4 Výsledky jsou uvedeny chybně, a to jak 

v části shrnující výsledky z dotazníků, tak z akcelerometrů, protože hodnoty uvedené v textu se 

neshodují s hodnotami uvedenými v tabulkách. 

 

Výsledky práce jsou v kapitole 5 Diskuze znovu interpretovány, a to zhodnocením pravdivosti či 

nepravdivosti stanovených hypotéz, v kontextu soudobého výzkumu či dostupných relevantních 

zdrojů však objektivně diskutovány nejsou. Rozpracovanější diskuze v kontextu dostupných 

relevantních zdrojů V úvodu se autorka odkazuje pouze na své vlastní hodnocení důležitosti 

pohybové aktivity. Potvrzení či vyvrácení hypotéz je zde navíc nejasné a nesrozumitelné, vzhledem 

k tomu, že je autorka hodnotí jak z pohledu subjektivního, tak objektivního hodnocení „míry“ 

pohybové aktivity a v případě minimálně dvou hypotéz (č. 2 a č. 4) se toto hodnocení rozchází. 

Nesrozumitelnost hodnocení hypotéz umocňuje jedna i faktická chyba (odlišná formulace hypotézy 

č. 4 v kapitole 3.2 Hypotézy a v kapitole 5 Diskuze). Otázkou tedy je, zda bylo pro toto výzkumné 

šetření vhodné volit hypotézy namísto výzkumných otázek. 

 

V závěru kapitoly 5 Diskuze a v kapitole 6 Závěr autorka zmiňuje limity práce (nemožnost 

objektivně hodnotit „celkovou pohybovou aktivitu“ v závislosti na pohybových zvláštnostech 

uživatelů vozíku, výběru probandů vzhledem k odlišným místům míšní léze, či způsobu trávení 

volného času – aktivnímu působení ve sportovním klubu). Oceňuji, že si je autorka těchto slabých 

stránek své práce vědoma, nicméně se domnívám, že pokud by věnovala více prostoru přípravě 

projektu své práce, nemusely se tyto problematické jevy v práci vůbec projevit. Další limit práce 

týkající se především prezentace výsledků spatřuji v nestejně velkých porovnávaných skupinách, a to 

zvlášť v případě, kdy se jedná o interpretaci pomocí průměrných hodnot. 

 

Závěry výzkumného šetření srozumitelně ani korektně prezentovány nejsou, naopak některá tvrzení 

uvedená v Diskuzi i v Závěru si vzájemně odporují. Doporučení pro další výzkum nebo opatření 

učiněna také nebyla. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Práce se zabývá aktuálním tématem pohybové aktivity lidí po poranění míchy. Nedostatek pohybové 

aktivity je velmi často diskutován, a to i v souvislosti s běžnou populací. U lidí, u kterých se 

z nějakého důvodu projevuje omezení jejich pohybových schopností, je důležité účast v pohybových 

aktivitách podporovat o to víc, o kolik je jejich přirozený pohyb omezen. A to jak z hlediska jejich 

vlastních pohybových schopností, tak například z hlediska bariér architektonických či společenských. 

Příležitost lidí, kteří ke svému pohybu užívají vozík, trávit svůj čas aktivně jsou i v dnešní době, 

vzhledem k naznačeným bariérám, na rozdíl od možností běžné populace snížené. Naplňovat 

doporučení pro pohybovou aktivitu prostřednictvím aktivit se psem pak pro některé z nich může být 

motivující a může jim to nabízet další eventualitu aktivního trávení volného času.   

Domnívám se však, že předložená práce nenaplnila svůj potenciál přinést do oboru aplikovaných 

pohybových aktivit nové a použitelné poznatky. 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 9 



 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 

 

Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Rozsah bakalářské práce je 36 stran, což neodpovídá doporučenému rozsahu bakalářských prací. Dle 

mého názoru to odpovídá již zmíněnému malému množství a tematickému rozsahu použité literatury 

a s tím souvisejícímu nedostatečnému obsahovému zpracování jednotlivých kapitol. Přesto však 

práce obsahuje všechny klíčové části, je logicky uspořádána a má dobrou jazykovou úroveň. Autorka 

nicméně s textem pracuje velmi málo. Až na gramatickou chybu v názvu je tak z formálního hlediska 

práce téměř bez chyb. 

Přílohy jsou řádně označeny a autorka na ně v textu odkazuje, nicméně naopak je tomu u tabulek a 

grafů, které nejsou pojmenovány jasně a výstižně a navíc na ně v textu mnohokrát odkázáno není. 

Velký nedostatek pak spatřuji také v používání nevhodné terminologie, která velice snižuje celkovou 

úroveň práce. 

 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: / 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Předkládaná práce svým rozsahem, ale ani obsahem, neodpovídá dle mého názoru 

požadavkům na bakalářské práce kladené.  

Úvodní část je spíše popisem obsahu předložené práce, postrádám důvody, které autorku 

k volbě tohoto tématu vedly.  

Teoretická část práce sice zahrnuje všechny klíčové kapitoly, jejich obsah je však pro úroveň 

bakalářské práce nedostatečný, stejně jako množství a spektrum použité literatury. Teoretická 

východiska práce jsou z velké části tvořena nepodloženými tvrzeními, bez uvedeného zdroje, 

neobsahují aktuální odborné poznatky a přístupy či jim dokonce zásadně odporují. Významu 

bakalářské práce neodpovídá ani použitá terminologie, a to jak v oblasti pohybové aktivity, 

tak v označování osob s jinakostí. Ve vztahu k zaměření a metodice výzkumu zde zcela chybí 

informace o jednotlivých charakteristikách pohybové aktivity.  

V praktické části práce se projevil přístup studentky k celému projektu bakalářské práce, a to, 

že výzkumné šetření nebylo před svým počátkem dostatečně připraveno. Ve stanovených 

hypotézách autorka jako charakteristiku pohybové aktivity používá její „míru“ či „množství“, 

čemuž neodpovídají prezentované výsledky, které interpretují kromě délky také nízkou, 

střední a vysokou intenzitu pohybové aktivity. Nepřipravenosti výzkumného projektu 

odpovídá také nedostatečné zdůvodnění volby výzkumných metod, a to především v případě 

akcelerometrů, a nevhodně zvolený a popsaný výzkumný soubor (osoby s různými funkčními 

schopnostmi, aktivní sportovci, odlišně velké srovnávané skupiny). O práci na poslední chvíli potom 

vypovídá jak nízká úroveň prezentace výsledků, tak diskuze, která výsledky dále nijak neobjasňuje, 

ale zato nesrozumitelně vyhodnocuje hypotézy, či chybějící srozumitelné závěry. 

Z pohledu vedoucí práce musím bohužel konstatovat, že spolupráce se studentkou nebyla 

příliš standardní. Před odevzdáním bakalářské práce proběhly pouze 2 osobní konzultace, 

stejně tak elektronická komunikace byla spíše vzácná. I přes žádost jsem neobdržela upravený 

návrh projektu, do kterého by byly zapracované mé připomínky. Studentka mne 

neinformovala o svých postupech v práci, pracovala sama bez toho, abych jako vedoucí měla 

šanci její tvorbu ovlivnit. Teoretickou část práce jsem do mailové schránky dostala k dispozici 

v den, ve který mi započala řádná dovolená (pondělí 13.8.2018), kterou jsem trávila mimo 

dosah internetového připojení, bez počítače a na kterou jsem především studentku dopředu 

upozorňovala. Vzhledem k mému odjezdu již před víkendem jsem tak neměla možnost číst 



z předkládané bakalářské práce ani písmeno. I přes mé předchozí upozornění, že tento postup 

není v pořádku, studentka práci zpracovala a odevzdala. 

Vzhledem k výše uvedeným závažným nedostatkům i celkovému přístupu k procesu tvorby 

závěrečné práce, nedoporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě. 

 

  

 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis vedoucího práce 

Praha, 5.9.2018 

 


