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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace 
problému a cíle práce.  
Autorka diplomové práce se zaměřila na problematiku školních 
lyžařských kurzů. Hlavním cílem této práce je zjistit pomocí anketového 
šetření, jaký mají lyžařské kurzy vliv na sociální, fyzickou a psychickou 
stránku rozvoje žáků. Téma práce je aktuální. Obsahová struktura práce 
je srozumitelná. Formulace problému a cíle práce odpovídají 
požadavkům kladeným na diplomovou práci.  
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného 
problému, kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy 
využitých informačních zdrojů apod.)  
Teoretická část práce je zpracována  dobře. Výzkumná část splňuje cíle 
práce. Autorka zpracovala celkem 21 titulů odborné literatury. Citace v 
teoretické části práce odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou 
práci.  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce, 
metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka práce si stanovila  šest hypotéz. Formulace jednotlivých 
pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu 
s jejím cílem. Hlavní metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření. 
4. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek. Diskuze je 
odpovídající..  
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, 
vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Kapitola „Závěry“ je konkrétní, strukturovaná a odpovídá celé práci. 
Práce by také mohla pomoci rodičům, kteří se rozhodují o tom, jestli své 
dítě na lyžařský kurz pošlou. 
 
  
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, 
přehlednost textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace 
apod.).  



Jazyková i formální úroveň práce je dobrá. Práce má rozsah 63 stran, 
bylo použito 21 literárních a internetových zdrojů. Diplomantka 
prokázala, že pochopila problematiku  
vědecké práce a umí pracovat s literaturou.   
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost 
autora při zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce 
apod.).  
Studentka pracovala samostatně, práce má logickou strukturu.   
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Návrh klasifikace:  
Otázky k obhajobě:  
1. Jaké další faktory mohly ovlivnit výsledky šetření?  
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