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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Práce je velmi aktuální, protože se zabývá moderním pojetím fitness. Cílem práce bylo posoudit vliv 

pravidelného cvičení na rozvoj fyzické zdatnosti. Cíl odpovídá zadání práce. Student využil svého 

studijního pobytu v Dánsku pro námět i výzkum v oblasti Crossfit.      

                    
 

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

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část vysvětluje problematiku Crossfit a srovnává ji z různých hledisek (např. výběr cviků, 

metod, struktura cvičební jednotky) s běžným pojetím fitness. Pokračuje se kapitolou o pohybových 

schopnostech a teoretická část práce končí specifikou konkrétních programů Crossfit. Postrádám větší 

rozbor „celkové fyzické zdatnosti“. Vzhledem k tomu, že se jedná o termín obsažený v názvu, resp. v cíli 

diplomové práce, očekávala bych delší rozbor než tři odstavce na necelé stránce (kap. 1. 6. 6).  

            

  

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. 
Testování úrovně pohybových schopností proběhlo v Dánsku. Jednotlivé testy byly přesně popsány. 

V praktické části se objevuje i přesný popis testování.       

                  

 

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

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Student použil správné statistické metody, výsledková část je doplněna tabulkami a grafy. Student se 

velmi dobře orientuje v problematice, takže kapitola Diskuze je velmi dobrá. Je skutečně diskutováno nad 

výsledky. Snad jen není zmíněn vliv genetiky na úroveň pohybových schopností a již výše uvedený 

problém polemiky nad definicí celkové fyzické zdatnosti.       

               

 

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. 

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
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 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Diplomant dodržel pravidla bibliografické citace v teoretické části, práce i s přílohami má 97 stran. 

Seznam literatury není vždy správně uveden (např. Applet má být správně Appelt, první se uvádí 

příjmení). Po formální stránce je práce velmi zdařilá.       
       
 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Je patrné, že se jedná o velmi dobrou diplomovou práci.       
         
 

Práci doporučuji k obhajobě.    
 

Návrh klasifikace: 
 

Otázky k obhajobě: 1) Při popisu testu „stoj na rukou“ používáte škálu, která byla použita 

z literatury, nebo jste ji vytvořil sám? 

 

                                   2) Jak Crossfit pracuje se začátečníky? 
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