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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je zajímavé, vychází z hluboké autorčiny znalosti problematiky. Cíl práce je shodný 
s názvem práce. Autorka ho uvádí na začátku práce. Struktura práce je přehledná. Roky 2014, 
2017 a  2019 vybírá především proto, že jsou videa závodnic volně ke shlédnutí na internetu.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

 
V teoretické části práce se autorka výstižně věnuje na 21 stranách tématům z oblasti sportovního 
aerobicu, která mají přímou souvislost se zkoumaným problémem. Práce je celkově velice 
obsáhlá. Poslední kapitolou na 135. straně jsou přílohy, které mají ještě 24 stran. Problematika je 
tak velice komplexně rozebrána s odkazy na konkrétní data a karty závodnic. Zajímavá je kapitola 
3.5.2 Porovnání požadavků na sestavu různých let. 
 
Autorka až na výjimky cituje použitou literaturu. Využila 21 literárních zdrojů k tomu dalších 10 
internetových. Z toho použila 5 cizojazyčných zdrojů. V teoretické části práce jsou některé 

kapitoly neocitovány, např. kap. 3.5.1. na st. 27-28, stejně tak kap. 3.5. V kapitole 3.4.1 se 

dočítáme o technickém indexu, ze kterého autorka čerpala i v následujících kapitolách. Dohledání 

v seznamu literatury je složitější, není zde konkrétní odkaz.  

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

Autorka uvedla 4 výzkumné otázky. Ty jsou přímo provázané s cíli práce.     
    

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Hlavní metody jsou pozorování, analýza a srovnání výsledků. Byly použity sestavy šesti nejlepších 
závodnic ME. Místo hypotéz byly stanoveny problémové otázky. Navazují na cíle práce. Postup 
práce je logický.  
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Analýza výsledků je podložena fakty, která lze dohledat v přílohách a zároveň velice pěkně 
tabulkově zpracované ve výsledkové části práce. Drobná chybička je k vidění na straně 58/59, kdy 
název tabulky stojí sám až na další straně. 
Kapitola diskuze je zdařilá. Autorka podrobně diskutuje a odkazuje se zejména na svou 
bakalářskou práci na podobné téma z dřívějších let.  
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6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků.  
Závěr je stručný a jasný s konkrétní vazbou na cíl práce. Není strukturovaný do bodů dle 
problémových otázek, je však úplný. Autorka zmiňuje přínos této podrobné práce pro ni, ale i pro 
další trenéry.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Z jazykového hlediska jsem v práci neshledala žádné nesrovnalosti. Normy až na počet citací byly 
dodrženy, práce je velice obsáhlá a podrobná. Pro člověka, který se v problematice neorientuje, 
by bylo přínosné vidět konkrétní typy cviků v podobě obrázků či fotek, to by však již tak obsáhlou 
práci ještě zvětšilo, takto to bylo více než dostačující. 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci hodnotím jako velice pečlivě a odborně zpracovanou. Je vidět hluboký a dlouholetý zájem 
autorky o danou problematiku. Za drobné nedostatky můžeme počítat na některých místech 
v teoretické části řídké citování a celkový nedostatečný počet cizojazyčné i domácí literatury. 
 

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

1. Na předních místech se umísťují zejména závodnice z ČR a z Belgie. Máte pro to vysvětlení? 
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         Mgr. Lucie Kainová 


