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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt obsahuje většinu požadovaných informací, ale postrádám větší konkrétnost hlavně v popisu 

metodik, které byly použity v BP. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Hodnocení motorických předpokladů v koordinačně náročném sportu jako je krasobruslení a hlavně 

vztah výsledků těchto testů k závodní výkonnosti, je častým problémem zpracovávaným v této 

oblasti. Zvláště u mladých sportovců je tento vztah kruciální a umožňuje nejen zkvalitnit vlastní 

trénink, ale může významně ovlivnit výběr talentů pro sport. Z tohoto pohledu je DP aktuální. 

Rešerše literatury je převážně založena na domácích zdrojích doplněná relevantními zahraničními 

publikacemi. 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovaly 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 



Použité metody byly vzhledem k cíli práce zvoleny dobře. Struktura práce odpovídá nárokům 

kladeným na DP. Logická struktura je na odpovídající úrovni. Postrádám jasně popsané hodnocení 

výsledků. 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Na základě dobré literární rešerše byly získané výsledky interpretovány správně. Interpretace je 

mnohdy nedotažena do konce a jistě by byla možná konkrétnější interpretace. Diskuse je stručná a 

nehodností do hloubky příčiny nálezů. 

 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Vzhledem k aktuálnosti tématu je odborný a společenský přínos DP nesporný. 

 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně odkázáno 

(jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Formální zpracování práce je na odpovídající úrovni. Práce prakticky bez gramatických chyb, je 

psány srozumitelným odborným jazykem. 

 

 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře – velmi dobře 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Hodnocení kondičních předpokladů sportovního výkonu je ve většině sportů již dlouhodobě 

prováděno a existují i systémy bodových hodnocení. Zásadním problémem většiny těchto 

hodnocení, je jejich validita. Nejinak je tomu i v krasobruslení, kde navíc se potýkáme 

s malými soubory a často i s předčasnou specializací, které vede v mnoha případech 

k brzkému ukončení sportovní kariéry, mnohdy z důvodů zranění plynoucím z nevhodného 

tréninku, který nerespektuje aktuální stav mladého sportovce. Diplomová práce se snaží 

k tomuto problému přispět hodnocením vztahu závodního výkonu, posuzovaného pomocí 

žebříčku stanoveného na základě pohárových závodů. Autorka se dlouhodobě pohybuje 

v krasobruslařském prostření a má velké praktické zkušenosti. Studiem na fakultě si rozšířila i 

teoretické poznatky, bohužel jejich vzájemné propojení, ještě plně nezvládla. Jedná se hlavně 

o oblast metodiky a zpracování dat. Na druhou stranu je třeba vždy vysoce hodnotit praktiky, 

kteří se rozhodnou doplnit si své vzdělání studiem na fakultě. I když je v práci celá řada 

nedostatků, pozitiva přece jen převažují a proto práci doporučuji k obhajobě. 

Práci doporučuji k obhajobě 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

1. V čem vidí autorka hlavní rezervu současného sportovního tréninku 

v krasobruslení dětí a mládeže? 

2. Jak je možné využít výsledky vaší DP v tréninkové praxi? 

3. Co považujete za podstatný výsledek vaší DP? 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis vedoucího práce 

V Praze 30.8.2021       prof.ing.V.Bunc, CSc 

 

 


