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

cíle práce.  
Téma práce je relativně nové (v ČR), poměrně atraktivní. Autor si ho zvolil na 

základě osobní zkušenosti ze studijního pobytu v Dánsku. Podařilo se mu jasně 

zformulovat problém, cíle a úkoly práce, z čehož vyplynula i obsahová struktura 

práce – nezbytnost teoretických poznatků a jejich vyváženost s výzkumnou 

částí.            (1) 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

V teoretické části autor nahlíží komplexně na problematiku CrossFitu, k čemuž 

využívá širokou škálu literárních a internetových zdrojů a čerpá i z osobní 

zkušenosti (Workshop v Dánsku).  S jednotlivými zdroji zachází velice obratně, 

citace používá v souladu se stanovenými požadavky.               (1)             

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autor pro výzkumnou část formuluje 4 věcné hypotézy, které pro statické 

zpracování převádí na statické hypotézy, které pak pečlivě zpracovává a hodnotí. 

Hypotézy jsou zvolené vzhledem k možnostem, měřitelnosti a vyhodnocení 

vybraných parametrů a jsou v souladu s vědeckými otázkami a stanovenými cíli 

výzkumné části.                                               (1)     

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autor širokou škálu metod (2.3) včetně metod 

statistického zpracování dat (2.3.1). Postup práce je logický a přehledný.  (1) 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Pro prezentaci charakteristiky souboru, průběhu a výsledků výzkumu používá 

autor podle vhodnosti grafické znázornění, uspořádání výsledků v tabulkách a 

strukturovaný text pro popis a hodnocení jednotlivých testů. Někde se vyskytuje 

zdvojená interpretace (snaha o znázornění vývoje). Diskuse je kvalitní, autor se 

vyjadřuje podrobně a jasně k jednotlivým hypotézám.    (2)  

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jasně, stručně, pregnantně v souvislosti se 

stanovenými cíli, vědeckými otázkami a hypotézami. Autor uvádí i způsoby 

využití práce (4.1).          (1) 

7. Formální stránka práce  



Po formální stránce splňuje práce veškeré nároky (normy, rozsah, citace). 

Rovněž po jazykové stránce je práce kvalitně zpracována.   (1)   

8. Celkové hodnocení práce 
Autor pečlivě zvažoval výběr tématu a po celou dobu jeho zpracování pracoval 

samostatně a zodpovědně. Veškeré nejasnosti konzultoval s vedoucí práce a 

připomínky akceptoval. Z výsledku je zřejmé, že autor zvládl metodologii a 

zásady psaní vědecké práce.        (1) 
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Otázky k obhajobě:  Vysvětlete důvody uváděného způsobu rozcvičení v úvodu 

cvičební jednotky (1.8.1). 
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