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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila zajímavé téma, kdy pomocí motorických testů zjišťovala úroveň koordinačních 

schopností sportovních gymnastek mladšího školního věku. 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.) 
Diplomová práce má logickou strukturu. V teoretické části se diplomantka zabývá pouze tématikou, která 

je nutná pro vytvoření kvalitní praktické části. Diplomantka pochopila práci s literaturou.  

          

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Hypotézy jsou dobře zformulovány a odpovídají názvu a cíli práce.      
           

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Studentka využila motorické testy pro sledování úrovně koordinačních schopností, jejichž výsledky 

správně statisticky vyhodnotila. K testování jsou vybrané ověřené motorické testy, které pokrývají celý 

rozsah problematiky koordinačních schopností. Z formálního hlediska však přejaté obrázky některých 

testů nejsou zcela optimální. Možná by byl vhodnější nový nákres či fotografie testu. 

                  

 

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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledková část práce má správnou strukturu. Snad u specifikace kontrolního souboru není sjednocená 

terminologie – většinou se objevuje termín „nesportující“, méně vhodný je termín „nesportovní“. 

Vysvětlení výsledku H7 (str. 79) – tedy minimální rozdíl 10% mezi úrovní 6 – 8letých a 9 – 11letých jen 

„zlatým věkem motoriky“ asi nebude úplný, zvlášť když zvážíme počet tréninkových hodin sportovních 

gymnastek. Zajímavé by bylo i srovnání výsledků sportovních gymnastek s jinými sportovci podobné 

věkové kategorie.               

 

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

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Kapitola závěr je logická, jasná a stručná, odpovídá názvu práce. 
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7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce využívá 29 literárních a 7 internetových zdrojů. V teoretické části práce je patrné, že diplomantka 

zvládá práci s literaturou i zásady bibliografické citace. Práce je doplněna vhodnými grafy, tabulkami i 

obrázky. Jazyková i formální úroveň práce je nadprůměrná.       

 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Studentka pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou strukturu. Diplomantka pochopila 

problematiku vědecké práce.         

 

Práci doporučuji k obhajobě.    
 

Návrh klasifikace: 
 

Otázky k obhajobě: 1) Na jaké výkonnostní úrovni byly sportovní gymnastky? 

 

                                   2) Zjišťovala jste u nesportujících dívek jejich další pohybové aktivity? 
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