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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

HODNOCENÁ POLOŽKA POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob 

řešení problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt ne zcela koresponduje s názvem a obsahem práce 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) 

podrobnou zprávu o zvolené problematice vycházející z české i 

zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Využito k tématu celkem 40 zdrojů, až na 2 výjimky v češtině. Seznam literatury drobné 

vykazuje odchylky od doporučené citační normy ČSN ISO 690. Výběr literatury i aktuálnost 

je na úrovni obvyklé u studentských prací (tedy ne optimálně). Autor nemá označenu část 

teoretického zázemí a část (i v teoretické práci nutnou) "výsledkovou", která by i na základě 

práce s informačními zdroji přinášela něco nového. 
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POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil 

a na jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovali 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat? 

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu 

práce Etickou komisí UK FTVS? 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Kapitola Cíle práce není uvedena. Metody práce nejsou specifikovány. 

V abstraktu uvedeny 2 hypotézy, ale v práci se neřeší. 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a 

polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a 

přesvědčivě (ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a 

objektivně interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 
Přes všechny "koncepční vady", práce neuvádí žádná zásadní mylná, či chybná tvrzení. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Téma je odborně aktuální a společensky závažné. 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 

 

 

 

 

 

 
5 



3 
 

Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Z hlediska rozsahu práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Méně již 

vyhovuje strukturou - neobsahuje všechny klíčové části. 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře (50 bodů).  

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Hlavními nedostatky předložené bakalářské práce jsou: nejasnost ohledně řešeného 

problému, nejasné definování cíle práce, tím i nejasný charakter práce (jen rešerše nebo něco 

víc), neuvedení užitých metod, chybějící části práce nebo kapitoly (teoretické zázemí, 

metodologická část, cíle a úkoly) a jiný obsah než obvyklý u kapitol Diskuse, Závěr. 
Jako prospěšný výsledek práce lze považovat kapitolu 6 Tvorba pohybového programu pro obézní 

dětí a kapitolu Diskuse. Student s podporou Pastuchy (2011) a Roschinského (2006) navrhuje plán 

tříměsíčního pohybového programu pro děti s obezitou, o kterém se více pak dozvídáme v diskusi, kde je 

uvedena i jistá praktická zkušenost bakaláře s obézním dítětem. V kapitole Závěr je naznačeno, že u 1 

dítěte došlo i k ověření pohybového programu. Autor především prokázal schopnost vybrat aktuální a 

společensky závažné téma, provést rešerši literatury, která mu umožnila problematiku obézních dětí a 

prospěšnosti pohybu pro ně shrnout a navrhnout koncepci vhodného pohybového programu. 

 

Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě práce: 

1. Popište svůj metodologický přístup k práci, uveďte metody, které jste v práci užil.  

2. Specifikujte své praktické zkušenosti s pohybovými programy pro obézní děti. 

 

 

Podpis oponenta práce 
 

V Praze dne 20. 8. 2020 


