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Náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná  průměrná  podprůměrná  nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

x    

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení k 
řešení problému 

 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:    

 

Připomínky k obhajobě: 

Práce je napsaná přehledně a má ,dle mého mínění, i logické rozčlenění. Kladně hodnotím statistické 

zpracování i použití citací, i když bych očekávala více citací ze zahraniční literatury.  

Kladně hodnotím také rozsah práce, co se týče poměru teoretické  a praktické části, včetně ověření 

hypotéz a závěru.  

x 



Doporučovala bych více praktických informací o pohybové aktivitě či  přímo doporučení jednotlivých 

pohybových aktivit seniorů a jasné doporučení frekvence pohybových aktivit, které ze závěrů této 

práce vyplývají. 

Celkově hodnotím diplomovou práci kladně a navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké konkrétní pohybové aktivity a v jaké frekvenci byste doporučila pro zlepšení či udržení 

kognitivních funkcí, zejména paměti u seniorů. 

2. Čím si vysvětlujete lepší výsledky v testech paměti u žen a u probandů s vyšším vzděláním. 

3. Čím si vysvětlujete, že se senioři muži více věnují sportovním pohybovým aktivitám a 

seniorky ženy více pohybovým aktivitám, které představují domácí práce. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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