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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce, spole čenská pot řeba 
práce…Teoretická část práce a její kvalita, porozum ění zkoumaného problému 

 

  
Trend snižující se pohybové aktivity a naopak narůstajícího času stráveného sezením je zřejmý 
už také u české dospělé populace. Hledání a ověřování účinnosti pohybových programů, které 
by alespoň částečně tento trend eliminovaly, je proto velmi aktuální. V souladu 
s doporučeními Světové zdravotnické organizace, že „alespoň nějaký pohyb je lepší než 
žádný” a že i malé množství pohybové aktivity je asociováno se zdravotními benefity, nabývají 
na významu i pohybové impulsy s nižší frekvencí v rámci jednoho týdne. Z tohoto pohledu je 
předkládaná práce, ve které je ověřován vliv jedné hodiny cvičení aerobiku na svalovou sílu, 
přínosná. 
 V teoretické části práce, která je velmi obsáhlá, autorka velmi podrobně shrnuje dostupné 
informace týkající se zkoumaného problému. Je zcela patrné, že autorka se problematice 
věnuje celou řadu let a zkoumanému problému rozumí a umí ho interpretovat. Přesto by této 
části prospělo, pokud by autorka používala více zahraničních a novějších literárních zdrojů a 
pokud by zařadila také podkapitolu mapující intervenční programy využívající různé formy 
aerobiku.  
 

 

2 Formulace cíl ů a záměrů práce, p řípadně výzkumných otázek, hypotéz…  

 Autorka práce vytýčila hlavní cíl výzkumu, šest hypotéz a deset úkolů práce. Cíl práce je jasně 
a logicky formulován. Naopak formulace hypotéz se mi zdá problematická. Přestože rozumím 
snaze formulovat jednu hypotézu vztahující se vždy ke konkrétní svalové skupině, případně 
typu síly, ověřování jedné hypotézy na základě dvou motorických testů se mi zdá pro její 
přijetí či zamítnutí značně problematické. Zvláště pokud je u jednoho testu změna 
předpokládána a u druhého ne (např. Hypotéza č. 1). Úkoly práce dokumentují způsob 
uvažování a způsob realizace a postupu při řešení výzkumného problému.  
 

 

3 Metodika práce, využití adekvátních metod a techn ik zpracování (výzkumných, 
statistických, jiných)…  
Zpracování výsledk ů práce, interpretace výsledk ů. Diskuse práce, záv ěry práce, 
teoretický a praktický p řínos práce… 
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Metodika práce je dobře popsána a dodržuje základní požadavky na experimentální výzkum. 
Z podkapitoly Limity výzkumu je patrné, že autorka o experimentu přemýšlela a dokázala 
popsat jeho slabiny.  
Ve výsledkové části je u každého testu věnována velká pozornost testování normálního 
rozdělení souboru. Výsledky dokonce čtyř testů normality jsou popisovány v tabulkách a 
potom ještě pomocí histogramů a Q-Q plotů. Dle mého názoru je to nadbytečné, protože jde 
pouze o testování předpokladu pro využití konkrétních statistických metod a ne o samotné 
výsledky experimentu.  
Pro pochopení výsledků by bylo dle mého názoru vhodné prezentovat v tabulkách také 
popisnou statistiku pro kontrolní a experimentální skupiny, a to před intervencí i po 
intervenci. Současně by bylo přínosné statisticky porovnat výsledky testů před intervencí mezi 
kontrolní a experimentální skupinou. Protože předpokladem pro porovnávání rozdílů po 
intervenčním zásahu by mělo být, že se na počátku kontrolní a experimentální skupina neliší. 
Např. z boxplotů pro výdrž ve shybu je patrné, že kontrolní skupina na počátku dosahovala 
podobných výsledků jako experimentální skupina po intervenci. Vzhledem k tomu, že 
experimentální skupiny byly tři v rámci třech let, meziskupinové porovnání mezi těmito 
skupinami na počátku experimentu a potom také analýza rozdílů pro každou skupinu zvlášť by 
mohlo práci zkvalitnit.   
Z kapitoly Diskuse je vidět odborný přesah autorky. 
 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická  úrove ň, rozsah práce, 
grafická úprava práce, dodržení publika ční normy… 

 

 Práce je dostatečného rozsahu s dobrou jazykovou a stylistickou úrovní. Grafické zpracování 
odpovídá standardům pro tento typ práce.  
 

 

5 Celkové hodnocení práce a její specifika, nové tr endy. Odpovídající záv ěry 
práce a transfer do praxe…  

 

  Autorka práce prokázala orientaci a odbornou zručnost v dané problematice. Za nejlepší část 
celé práce považuji Teoretická východiska, kde je zřejmý autorčin vhled do tématu práce. 
Myslím si, že závěr práce, že program ABE má při frekvenci jedenkrát týdně po dobu třech 
měsíců účinek na zlepšení síly, by měl být asi formulován opatrněji s přihlédnutím k výše 
zmíněnému a také k tomu, že všechny skupiny procházely běžnou semestrální výukou a tedy i 
dalšími pohybově zaměřenými předměty, což samo o sobě mělo jistě vliv na sledovaný silový 
výkon. 
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Otázky k obhajob ě: 
 

  

1. Proč jste předpokládala, že u testování svalů horních končetin u jednoho 
z testů ke změně dojde a u druhého nikoliv?  

2. Z jakého důvodu byla zvolena hladina statistické významnosti < 0,025? 
3. Proč nebylo také aplikováno meziskupinové porovnání výsledků sledování (viz 

výše bod 3)? 
4. Proč byly v rámci popisné statistiky využity všechny charakteristiky polohy a 

variability a proč byly použity čtyři testy k otestování normality rozložení dat? 
5. V limitách výzkumu je uvedeno, že testování mělo mít tři kola, ale po druhém 

testování v polovině programu téměř polovina probandů odstoupila od 
závěrečného testování. Mohla tak velká změna ve velikosti souboru ovlivnit 
konečné výsledky práce? 
 

  
 
Dle mého názoru disertační práce splňuje univerzitní i oborové požadavky a splňuje 
požadovanou úroveň na disertační práce v doktorském studijním programu. 
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