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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Studentka se ve své práci zabývá úrovní koordinačních schopností sportovních 

gymnastek mladšího školního věku. Po obsahové stránce je práce velmi dobře 

zpracována a jsou zde správně formulovány a stanoveny cíle práce.  

                        
 

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

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části využila posluchačka 29 literárních a 8 internetových zdrojů. 

Kvalita práce s literaturou je na velmi dobré úrovni a odkazy a citace jsou správně 

uváděny.             

  

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

Rovněž hypotézy byly zformulovány odpovídajícím způsobem a jsou plně v souladu 

s problémy a cílem práce.            

 

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

Testování hypotéz bylo provedeno na základě vhodného výběru testů koordinačních 

schopností. Vlastní testování bylo provedeno na dvou skupinách sportovních 

gymnastek, každá v počtu 31 osob. Pro testování byly zajištěny vhodné podmínky, 

které zaručovaly validitu daného testování.       

                 

 

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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Úroveň analýzy a interpretace výsledků je na vysoké úrovni. Je třeba ocenit vlastní 

vyhodnocení testu pomocí chí-kvadrát testu, aritmetického průměru, směrodatné 

odchylky apod., což se v těchto pracích vyskytuje jen ojediněle. Vyhodnocení 

výsledků je doplněno přehlednými tabulkami a grafy, které přispívají k názornosti a 

srozumitelností výzkumné části práce.       

                
 

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

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

 V diskusi jsou vyhodnoceny výsledky jednotlivých testů ve vztahu ke stanoveným 



hypotézám. Ty jsou jednoznačně potvrzeny nebo vyvráceny až na hypotézu č.1, kde 

posluchačka uvádí, že hypotéza je neplatná.     
 

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ní kladeným. Má patřičný 

rozsah a je zde správně používáno gymnastické názvosloví. V textu se nevyskytují 

žádné chyby. Výjimku v tomto směru tvoří jen str. 42 dole, kde jsem objevil jedinou 

pravopisnou chybu v textu. Dalším drobným nedostatkem je použití zastaralého 

výrazu „lehká atletika“ na str. 34 dole.         

       
 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Celkově hodnotím tuto práci jako velice zdařilou, náročnou na zpracování a 

zpracovanou na velmi dobré úrovni.        

       
 

Práci k obhajobě:    doporučuji 
 

Návrh klasifikace:    
 

Otázky k obhajobě:  Vysvětlete podstatu Gaussovy křivky normálního rozdělení četností          

         a její význam pro testování. 
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