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Autorka kombinovaného studia TVS si zadala diplomovou práci v červenci roku 2018. 
Téma ji bylo velmi blízké, neboť se sama věnovala závodně sportovnímu aerobiku 19 let. 
Účastnila se nejvyšších republikových soutěží a na závěr své sportovní kariéry reprezentovala 
Českou republiku na mezinárodních závodech.  

Za cíl práce si stanovila zhodnocení držení těla a zjištění zkrácených a oslabených 
svalových skupin u dívek ve věku 18 – 25 let,  které se více jak deset let věnují závodně 
sportovnímu aerobiku, z toho několik posledních let na vrcholové úrovni. Naměřené výsledky  
porovnávala s dívkami přibližné věkové kategorie, které se účastní pouze povinné tělesné 
výchovy na středním odborném učilišti. 

Bohužel, diplomová práce byla zpracována ve velké časové tísni, převážně v době prázdnin 
před odevzdáním, navíc bez možnosti konzultací s vedoucí práce. Domnívám, že se to projevilo 
celkově na kvalitě odevzdané práce.  

Hlavní problém spatřuji v citacích literatury v rešeršní části práce. Navíc rešerše 
nekoresponduje s uvedeným přehledem literatury. Ve výsledkové části jsou grafy znázorněny 
nejednotně, což je pro čtenáře matoucí. Díky nesprávnému očíslování grafů a tabulek se 
přehlednost dále ztrácí. Dotazníkové šetření ve výsledkové části práce jsem nenalezla, přestože 
v diskuzi jsou výsledky z dotazníku popsány. 

Jako vedoucí práce se mi své vyjádření a rozhodnutí píše velmi těžko. Je mi známo, že na 
magisterskou práci tohoto typu je během řádného termínu studia velmi málo času. Obzvláště pro 
studenty kombinovaného studia. Navíc, autorka čekala na vyjádření etické komise 6 měsíců. 
Přesto věřím, že diplomantka se z chyb poučí a moje vyjádření vedoucího práce přijme a opraví. 
Jsem přesvědčena, že nedostatky plynou pouze z nedostatku času na zpracování. 

 

Závěr:  

Posluchačka bc.Veronika Papežová pro uvedené nedostatky nesplnila požadavky, které jsou 
kladeny na diplomovou práci. Proto ji nedoporučuji k obhajobě. 

 

  

 

V Praze dne 5.9.2019    PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 


