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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je aktuální. Sazka olympijského víceboje se každoročně zúčastňuje velké množství škol 
a děti v rámci hodin TV trénují tyto disciplíny SOV. Obsahová struktura práce je přehledná. Cíle a 
úkoly práce autor umístil na začátek.  
 
Autor stanovil hlavní cíl práce, který je srozumitelný a dva další dílčí cíle práce. Hlavní cíl práce 
nám říká, že autor bude porovnávat chlapce a dívky mezi sebou. A za druhé, že výsledky budou 
porovnány s celorepublikovým průměrem. Dále stanovil 2 dílčí cíle práce. Druhý dílčí cíl práce 
nebyl nijak konkrétně ověřen (např. dotazníkem). Je zmíněn až v závěru jako domněnka, podle 
pocitů z hodin TV. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce je zpracována systematicky, komplexně, mnohdy jsou zde některé kapitoly 
zařazeny téměř až nadbytečně.  
 
Autor uvádí celkem 26 literárních zdrojů a 8 zdrojů elektronických. Veškeré použité zdroje jsou 
správně ocitovány. Tento počet je pro bakalářskou práci dostatečný. Celkem 4 zdroje (3 
elektronické z jednoho webu world athletics a 1 literární).  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou formulovány jasně, ovšem naprosto chybí informace, na jakém základě se autor 
rozhodl právě takto stanovit  hypotézy. Velkým problémem je, že hypotézy č. 7 v kapitole 
„Hypotézy“ nesedí s hypotézou č. 7 v kapitole diskuze! Hlavní cíl práce tedy není zodpovězen, byť 
v úvodu kapitoly „Diskuze“ se autor zmiňuje a přímo odkazuje na poslední hypotézu o porovnání 
výkonů žáků daného gymnázia s průměrnými výsledky z republikového finále. Ta tam však chybí, 
místo ní je jiná, nová hypotéza. 
 
Konkrétně se jedná o toto: str.33 (Hypotézy)č . 7 Předpokládám, že průměr výsledků testovaných 
chlapců a dívek bude alespoň o 5%lepší než naměřený republikový průměr ze školního roku 
2018/19 
 
Str. 67 (Diskuze) Hypotéza č. 7 Předpokládám, že 75% testovaných žáků a žákyň bude mít při 
druhém testování lepší nebo stejné výsledky jako při prvním testování.  
 
V závěrech autor pracuje již s hypotézou druhou ( tou z kapitoly diskuze), jež není uvedena 
v kapitole Hypotézy.  
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4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autor použil metodu testování již předem připravených a rozšířených testů Sazka olympijského 
víceboje. V této kapitole autor velice přehledně i s obrázky správného provedení popisuje 
vybrané testy. U rovnovážného testu čápa na str. 41 autor popisuje provedení cviku „patu položí 
pod koleno druhé nohy“. Na fotce má modelka patu položenou přímo o koleno z vnitřní strany, 
což již od pohledu není ze zdravotního hlediska žádoucí. V řádcích výše autor zdůrazňuje nutnost 
správného provedení všech testu. Názorné obrázky však hodnotím velice kladně, díky nim si lze 
udělat jasnou představu o provedení testu a mnoho pochopit právě již i z obrázku.  
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledková část je obsáhlá s grafy a tabulkami – ty jsou pěkně zpracované. Tuto kapitolu autor 
začíná tabulkou s výsledky republikových průměrů, která by souvisela s původní hypotézou č.7. 
Dále s ní však již nepracuje. Následují jednotlivé výkony jednotlivých žáků v tabulkách 
samostatně, což je poměrně nezajímavé, neboť chybí komplexní znázornění, jednak průměru a 
jednak porovnání chlapců a dívek. Jsou zde tabulky porovnání prvního a druhého měření, tabulky 
porovnání chlapců a dívek mezi sebou chybí, což je hlavní cíl práce, chybí data a porovnání 
s republikovým průměrem. Zda si žáci vedli průměrně či nadprůměrně je uvedeno pouze jako 
věta na konci každého ze čtyřech testů. Pro přehlednost chybí komplexní graf či tabulka. 
 
V Kapitole diskuze autor pouze shrnuje výsledky hypotéz, úplně zde chybí jakákoliv diskuze nad 
problémem, natož pak porovnání s literaturou! Kapitola diskuze je v této formě podobná kapitole 
závěry. 

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 

hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěry nejsou stručné, jasné ani strukturované, navíc v nich autor ještě diskutuje, což naopak 
chybí v diskuzi! Přínos výsledků při porovnání dívek a chlapců mi není ani z práce jasný. Přínos 
práce uvádí autor takový, že by práce mohla posloužit jako odrazový můstek pro pedagogy 
tělesné výchovy z gymnázia dr. Aleše Hrdličky a pro trenéry sportovních klubů, které navštěvují 
testovaní žáci. Díky naměřeným výsledkům zjistí, v čem konkrétní jedinec zaostává, nebo naopak 
exceluje a může tak přizpůsobit tréninkové jednotky či hodiny tělesné výchovy, aby byly pro 
jedince přínosné. Pokud se výše uvedené gymnázium zúčastňuje soutěží SOV, tak je pro učitele 
školy dle výsledků žáků zřejmé, zda dosahují nadprůměrných či jiných výkonů. Nevidím tedy 
hlubší smysl této práce -porovnávání výsledků jak chlapci mezi dívkami, tak i mezi školami.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
V práci jsou občasné jazykové nesrovnalosti např. str. 10 „dívek starší školního věku“ atd. Text je 
přehledný. Normy a rozsahy práce jsou dodrženy.  
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Zdařilými kapitolami jsou úvod, teoretická část a literatura. Ve všech ostatních kapitolách jsou 
nalezeny větší či menší nesrovnalosti. Největší problém vidím v hypotézách, z nichž jedna 
nesouvisí s hlavním cílem práce. 
 

Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
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Otázky k obhajobě: 

1. Pokud by si žáci mohli vybrat, preferovali by náplň hodin s všeobecným zaměřením, či 
trénink disciplín Sazka Olympijského víceboje?  
 

2. Podle jakého klíče jste zvolil právě tyto 4 vybrané testy (použité v práci)? 
3. Na jakém základě jste stanovil hypotézy? 
4. Jaký význam mají výsledky porovnání chlapců a dívek mezi sebou? 
5. Jak vysvětlíte, že hypotéza č.7 nebyla zodpovězena a dále se s ní v práci již nepracuje, byť 

úzce souvisí s hlavním cílem práce? 
 

 
 
 
Datum:                        Podpis: 
         Mgr. Lucie Kainová 


