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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Vliv modernizace a  vývoje společnosti na úbytek přirozených fyzických aktivit především dětí a 
s tím související  snižování celkové fyzické úrovně projevující se následně na kvalitě života je 
tématem aktuálním. Autorka si téma zvolila na základě vlastní dlouholeté zkušenosti a 
současné pedagogické/trenérské praxe. Cíle práce jsou formulovány srozumitelně, poměr 
teoretické a praktické části je vyvážený, struktura celé práce je přehledná.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka přibližuje téma velmi široce a podrobně – od historického vývoje 
běhu,  přes anatomii, fyziologii až po konkrétní příklady. Využité informační zdroje, ať již knižní 
či internetové korespondují se zaměřením práce, některé citace autorka převádí do mírně 
hovorové češtiny. Gramatické a stylistické chyby zbytečně snižují úroveň práce.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka formuluje 5 hypotéz, které plně korespondují s hlavním i dílčími cíli práce. Z kontextu 
lze vyčíst, že jejich formulace vychází nejen z vlastní dlouholeté atletické zkušenosti, ale i 
v návaznosti na nastudovanou literaturu.  Na tuto provázanost mohl být kladen větší důraz.   

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základní testovou metodou byla metoda experimentu. Na základě vlastních zkušeností a 
nastudované literatury stanovená vlastní  hodnotící škála. Zkoumáno bylo 10 probandů ve 
věkovém rozmezí 8-12 let po dobu 2 měsíců a byly porovnány výsledky úvodních a 
závěrečných měření (pozorování/vyhodnocení) videozáznamů. Postup práce je logický, 
zkoumaný vzorek není nijak široký, ale věkové rozmezí a dlouhodobost zkoumání poskytuje 
přiměřený dostatek informací pro potřeby této práce.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do tabulek a grafů, které jsou doplněny velmi stručným 
popisem. Grafika tabulek by na úrovni diplomové práce mohla být na vyšší úrovni (otázka 
k tabulkám – sloupec POLOHA PÁNVE – podsazená, nebo posazená?) Z interpretace je znát 
velké zaujetí autorky, které však vede k užívání hovorové češtiny.  Do interpretace výsledků by 
bylo vhodné přidat informaci o závislosti věku a dosažených výsledcích a stejně tak 
konkrétnější   informaci o předchozí zkušenosti s atletikou. Oba tyto faktory jsou velmi 
podstatné a kupř. z pohledu dalšího využití této práce by byly přínosné.  V diskusi se autorka 
široce zabývá vlastním průběhem výzkumu, stručně hodnotí výsledek jednotlivých hypotéz.  

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

hypotézy), přínos a využití výsledků. 



2 

 

 
 
V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Autorka nastiňuje i možnost dalšího 
využití práce. Bylo by vhodné zmínit, že s ohledem na omezený počet probandů nelze výsledky 
zobecňovat.   

 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 

norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce.  Vyskytují se drobné gramatické 
chyby i některé stylistické nedostatky, celkově je úroveň práce v této oblasti dobrá především 
z praktického hlediska. Škoda nevyužití žádného zahraničního zdroje.  

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Způsobem zpracování diplomové práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost přiměřeně  pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané výsledky.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Uvádíte tréninkovou skupinu 8 – 12let, což je velké věkové rozpětí. Jaké faktory jsou pro Vás 

omezující a jaké naopak motivující k posunu úrovně celé skupiny.  
2) Do jaké míry je tréninkem ovlivnitelný poměr bílých a červených svalových vláken u dětí 

mladšího školního věku.  
 
Datum:                     Podpis: 


