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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce.  

Téma práce je aktuální, formulace problému a cíle práce byly jasně stanoveny. 

Strukturování práce je poněkud nelogické – systém očíslování jednotlivých 

kapitol neodděluje teoretickou část práce a její kapitoly jsou součástí hlavních 

celků práce. Stanovení základního zadání práce (problém, cíl, úkoly) je zařazeno 

až po syntéze poznatků, přitom právě ona je již součástí plnění zadání a úkolů 

práce. V osnově zcela postrádám kapitolu charakteristika výzkumného souboru, 

realizace testování a hlavně výsledky, ač v práci zastoupeny jsou, ale chybí jejich 

jednoznačné místo a název. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.)  

Autorka uvádí obsáhlý počet zdrojů informací (35). Syntéza poznatků zahrnuje 5 

celků, z nichž některé se samotného tématu dotýkají pouze zčásti (pohybové 

schopnosti, vyučovací jednotka), naopak úplně postrádám analýzu a komparaci 

dynamického a statického strečinku u cílové skupiny. Analýzu testování autorka 

zařadila až do výzkumné části, kde bych očekávala pouze případnou úpravu 

vybraného typu testování a samostatné kapitoly vypovídající o výzkumném 

souboru a vlastní realizaci výzkumu. Právě proto mělo předcházet tomuto celku 

(syntéze poznatků) již úkolové zadání práce. 

Zmíněné citace v textu jsou v souladu s normou vyjma některých, kterým chybí 

odkaz na literaturu (viz druhá polovina str. 12). 

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.  

Autorka stanovila celkem 5 hypotéz korespondujících s problémy i cílem práce. 

Hypotézy lze spíše nazvat výzkumnými otázkami – nejsou jasně definované. 

První hypotéza zřejmě měla odkazovat na předpoklad lepších výsledků v testech 



po dynamickém strečinku oproti statickému strečinku. Výtky k ostatním 

hypotézám: 2 - má dvě části; 3  - bez jasné metodiky - mohla být použita např. 

Zotova tabulka; 4 - subjektivní – mohl být dotazník či interview. 

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.  

Metody testování se zabývají pouze výběrem a úpravou vlastního testování, 

k němuž směřuje hypotéza č. 1. Ostatní hypotézy nemají žádný odkaz na postup 

ověřování – viz bod 3. V popisu realizace testování se tak děje pouze 

pozorováním v průběhu výzkumného šetření a reakcemi žáků – není veden žádný 

záznam z pozorování ani dotazník pro subjektivní pocity dětí,…. 

Postup práce zahrnuje i výsledkovou část, čímž je narušeno standardní 

strukturování. Součástí motorického testování bývá i zaškolování examinátorů, 

v této práci autorka využívá testované děti bez zaškolení – 1. tř., 3. tř. – výpovědní 

hodnota??? – ač autorka zmiňuje vlastní kontrolu. Chybí zmínka o představení 

testování žákům (věděli, co je čeká a o opakovanosti testování – mohli jej 

natrénovat????) a etickém souhlasu s testováním. 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.  

Výsledky jsou popisovány spíše v časovém sledu, než jako komparativní 

vyhodnocování. Úroveň analýzy a interpretace výsledků je vedena souběžně 

s průběhem testování, které je doprovázeno změnami oproti plánu, jelikož se 

prokázala časová neadekvátnost a muselo se přistupovat k zefektivnění celého 

procesu. Chybí pilotní šetření, které by onu disproporci odhalilo.  

Statistické zpracování výsledků je zobrazeno pouze pomocí jednoduchých 

tabulek. Dílčí výsledky jednotlivých žáků by bylo lepší uvádět v přílohách. 

Nejdůležitější komparativní tabulky výsledků po statickém a dynamickém 

strečinku jsou vyhodnoceny pouze aritmetickými průměry -  testů jednotlivých 

kolektivů se zohledněním pohlaví – nikde nejsou uvedena dílčí srovnání jedinců, 

ač jsou některá z nich popisována v textu. 

Diskuze zahrnuje rovněž vyhodnocení stanovených hypotéz, které je 

deklarováno pouze slovními argumentacemi, vyjma hypotézy č. 1, která je 

podložena souhrnem výsledných dat. Ač autorka v samotném úvodu práce píše, 

že nebude sledovat individuální výkony a porovnávat je s normou, přeci jen toto 

v práci převažuje nad komparací výsledků, které jsou ovlivněny dynamickým, či 

statickým strečinkem.  

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  

Závěry práce jsou zcela konkrétně sepsané, ovšem ne zcela jasně doložené. 

Okrajově jsou v práci zmíněny i okolnosti jiné, které mohly výsledky ovlivnit, 

v závěru ovšem již zmíněny nejsou. Cíl práce lze i přesto považovat za splněný 

s výše jmenovanými výtkami.  



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).  

Formální – jazyková a stylistická úroveň práce je v souladu s požadavky. Ich-

forma není na místě i skrze to, že autorka uvádí všechny zúčastněné této práce, … 

Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace v souladu s normou.  

 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).  

Autorka prokázala obecnou orientaci a zainteresovanost v dané problematice a 

schopnost sepsání práce s výše jmenovanými výtkami.  

 

Práci k obhajobě doporučuji s výhradami 

 

Otázky k obhajobě:  

Jaké další faktory mohly ovlivnit výsledky práce?  

Jak byl žákům výzkum představen – co očekávali? 
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