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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Diplomová práce je věnována velmi zajímavému tématu, kdy je zjišťována úroveň variability a 
obtížnosti prvků obtížnosti v sestavách sportovního aerobiku organizace FISAF Int., a to dle starých 
pravidel a nových pravidel na začátku a v konci jejich platnosti. Cíl práce odpovídá názvu práce. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce vychází z 21 literárních a 10 internetových zdrojů, včetně cizojazyčných. Je 
představeno dané sportovní odvětví, včetně pravidel. Zvláštní důraz je kladen na problematiku 
variability a obtížnosti prvků sportovního aerobiku. V tab. 2 jsou přehledně specifikovány nestejné 
požadavky na sestavy v letech 2014 a 2017 - 2019. V práci jsou vysvětlena velmi podrobně kritéria 
hodnocení obtížnosti a variability, ze kterých diplomantka určila kritéria hodnocení jednotlivých 
sestav. 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Diplomantka použila výzkumné otázky, protože formulace hypotéz by nemohla vycházet 
z relevantních výzkumů. Existují diplomové práce, které se týkají také různých analýz sestav, ale 
výrazný rozdíl v pojetí rozhodování v jednotlivých letech to neumožňuje.    
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. Úroveň analýzy a interpretace 
výsledků. 
Byly použity metody analýzy a pozorování. Diplomantka si zvolila správná kritéria pro hodnocení 
jednotlivých sestav, tzn. sestav 6 finalistek na Mistrovství Evropy v letech 2014, 2017, 2019. Rozbor 
sestav vyžadoval od diplomantky dokonalou znalost problematiky, zpracování sestav do speciálního 
počítačového programu (FRF) a rozbor sestav. Rozbor jedné sestavy je zpracován přibližně na 5 
stranách a upraven do přehledných tabulek, které jsou řádně interpretovány. Zápis jednotlivých 
sestav je správně zařazen do Příloh. Kapitoly jsou zpracovány do jednotlivých let, na konci je vždy 
uvedena výsledková listina. Kapitola 6. 2 shrnuje jednotlivé roky a diplomantka hodnotí jednotlivá 
kritéria komplexně. 
 

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Kapitola „Diskuze“ obsahuje skutečnou diskuzi nad výsledky výzkumných otázek. Diplomantka zde 
mohla, byť částečně, použít i výsledky ze své bakalářské práce z roku 2015 (srovnání let 2009 a 
2012). Je si vědoma toho, že dalším kritériem, který by byl významným, je hodnocení techniky 
prvků. Vzhledem k nedostatečné kvalitě videí toto nebylo možné. 
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6. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je po formální stránce velmi dobrá, přehledná. Je správná citace literatury. 
 

7. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Protokol o vyhodnocení podobnosti práce čítá 21 podobných dokumentů, max. 9% shoda. 
Studentka však řádně cituje a uvádí zdroje. Vzhledem k tomu, že jsou často citována konkrétní 
pravidla, včetně názvů prvků v angličtině (což se většinou skládá z několika slov), tak podobnost 
musí vykazovat větší počet podobných dokumentů i shody. 
 
Studentka pracovala samostatně. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Myslíte si, že hodnocení dle Skill judge by více vysvětlovalo celkové pořadí závodnic? 
2. Máte nějaký návrh na úpravu kritérií technického rozhodčího? 
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