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Použité metody: měření, testování 

Celková náročnost tématu na: průměrná          

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Cíl práce byl splněn, včetně zadaných úkolů.  

Logická stavba práce 

 

Práce má logickou stavbu, koresponduje s normativním 

rozložením dle požadavků.  

Realizovaný výzkum je popsán odpovídajícím způsobem a 

byl proveden na základě souhlasu Etické komise UK FTVS. 

Informovaný souhlas je rovněž součástí diplomové práce. 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Diplomová práce je psána na 68 stranách včetně příloh, 

obsahuje celkem 71 referenčních zdrojů, z toho je 15 

zahraničních. Rozsah literatury je pro tento typ práce 

dostatečný. 

Bibliografické citace jsou konstantní, seznam citací v závěru 

práce odpovídá požadavkům norem. Některé citace 

odkazované v textu nejsou uvedeny v seznamu literatury, 

například Chrudimský, Šteffl, 2011. 

V části diskuze postrádám konfrontaci zjištěných výsledků 

s jinými autory. 

Adekvátnost použitých metod 

 

Použité metody jsou adekvátní vzhledem k povaze výzkumu. 

Diplomantka užívá metodu měření a porovnává rozdíly 

naměřených gymnastek s výsledky motorických testů 

prezentovaných v oficiálním materiálu FIG. Dále jsou 

posuzovány rozdíly mezi výkonnostními stupni testovaných 

gymnastek.  

Analýza dat má základní úroveň, autorka pracuje s výstupy 

v programu Excel v podobě tabulek a grafů. Statistická 

analýza vychází pouze z hodnot modusu a mediánu 

výsledkových dat a jejich porovnání s materiálem FIG. V 

textu je zmíněna statistická významnost, ale ta není nakonec 

hodnocena a prezentována. 

 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní 

přínos diplomanta 

 

Diplomantka v teoretické části popisuje problematiku 

sportovní přípravy dětí, výběru talentované mládeže, 

popisuje charakteristiku dětí mladšího školního věku a 

přehledně třídí motorické schopnosti. Autorka v diskuzi 

dobře reflektuje naměřené výsledky, ale chybí konfrontace 

s jinou studií. Oceňuji vlastní přínos studie pro trenéry a 

rodiče testovaných gymnastek.  

 

 

 



Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Práce má odpovídající strukturu, logický charakter. Text je 

ve výsledkové části doplněn o tabulky a grafy. 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Práce je napsána kultivovaným jazykem. Stylistická úroveň 

je v souladu s požadovanou strukturou práce. 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: Průměrná 

    

Hodnocení práce:  

 

Práce svým zpracováním splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikační práce. Drobné 

výše uvedené nedostatky nejsou překážkou pro její obhajobu. 

 

Připomínky:  

Pro vyšší odbornost textu by bylo vhodné více pracovat s odbornou literaturou, popřípadě uvést 

srovnání zvoleného výzkumu s jinými autory v kapitole diskuze. 

Vědecká otázka není položená jednoznačně, postrádám specifické vyjádření pojmu „významně 

lepší“. Doporučovala bych pracovat s věcnou významností, která by byla z pohledu 

provedeného výzkumu adekvátní.  

 

Otázky k obhajobě: 

Ovlivnilo výzkumné zjištění Vaši trenérskou praxi v klubu? Jestli ano, jakým způsobem? 

Jaký vliv mají výškové rozdíly (normy FIG a testované gymnastky) na výsledky naměřených 

hodnot?  

V čem spatřujete význam Vaší diplomové práce? 

 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Navržený klasifikační stupeň: 2 
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