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Cíl práce: Hlavním cílem práce je zjistit, zda došlo u seniorek, které se zúčastnily v letech 2017 a 2018 projektu 
EXODYA, k udržení míry fyzické zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě (PA). Vedlejším cílem bylo 
zjistit úroveň současné PA a také to, jakým způsobem míru PA ovlivnila pandemie onemocnění Covid-19. 

 

Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce x    

Teoretické znalosti x    

Vstupní údaje a jejich zpracování x    

Adekvátnost použitých metod x    

Logická stavba práce x    

Práce s literaturou včetně citací x    

Využitelnost výsledků v praxi x    

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x    

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   

Stylistická úroveň x    
 

Hodnocení a připomínky:   

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části, rozsah je odpovídající, klíčová slova nejsou součástí názvu práce. Zdůvodnění 
výběru tématu v úvodu je  dostatečně. Teoretická část přehledně, přiměřeně a čtivě představuje jednotlivé aspekty  
vybrané problematiky. Výběr literárních i elektronických zdrojů je početně i tematicky zcela dostatečný, aktuální a 
pozitivně hodnotím i velké zastoupení cizojazyčných zdrojů. Cíl práce i hypotézy jsou jednoznačně formulovány, 
výzkumný soubor je charakterizován v potřebném rozsahu, použité metody jsou podrobně popsány. Výsledky jsou 
prezentovány ve formě textu, grafů i tabulek a statisticky vyhodnoceny. Interpretace výsledků v diskuzi a rozsah jejich 
diskutování s pracemi jiných autorů je náležité, je uvedeno potvrzení hypotéz I, III, IV a V.. Téma práce je vzhledem 
k narůstajícímu podílu seniorské populace ve společnosti velmi aktuální a důležité. Zajímavé je zaměření na možné 
dopady pandemie Covid-19 na aktivitu seniorů. 

Jen drobností je oddělené uvedení elektronických zdrojů (viz. doporučení na stránkách fakulty) a ve výsledkové části na 
některých stránkách zbytečné „nahuštění“ textu.  

Kontrola práce v systému Turnitin vykazuje shodu s jinými texty v 18 %, nicméně tato shoda nenaplňuje kritéria 
plagiátorství. 

Předložená práce je kvalitní, pečlivě zpracovaná a splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci, a 
proto ji doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň: výborně. 

Otázky k obhajobě:  Je nějaký výsledek, který jste neočekávala, tedy který Vás překvapil?  
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