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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
    Autorka práce si vybrala toto téma, protože se od 4 let věnuje krasobruslení a sama
    závodila do roku 2006. Téma je aktuální, neboť krasobruslení má u nás dlouhou tradici.
    Obsahová struktura práce vyhovuje požadavkům kladeným  na diplomovou práci.
    Formulace problémů a cíle práce jsou jasné a srozumitelné.

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce
       s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
    Teoretická část diplomové práce je zpracována velmi dobře. Použitá odborná literatura
    je zpracovaná v dostatečném počtu. Většina odborné literatury je staršího data, což
    možná ovlivnilo metodiku výuky.   
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
    Formulace hypotéz , kterých si autorka stanovila pět, je odpovídající a souvisí s danými
    problémy práce.   

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
    Hlavní výzkumnou metodou byl zvolen dotazník. Výzkumný vzorek tvořilo pouze 6
    trenérů ze 3 oddílu.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.

     Statistické zpracování výsledků je nepřehledné. Diskuse je zpracovaná velmi dobře.  

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 
a hypotézy), přínos a využití výsledků.

    Autorka v práci vypracovala a doplnila metodiku výuky krasobruslení. Diplomová práce
    může být použita  jako metodický materiál pro výuku krasobruslení, v čemž spatřuji
    největší přínos.   

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).

    Formální stránka práce  splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
  



  

Práci k obhajobě  doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 1) Jak se liší metodika výuky krasobruslení dnes a v době , kdy jste
                                       začínala ?
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