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

cíle práce.  
Téma práce je bezesporu aktuální vzhledem k problémům, které přináší 

jednostranná zátěž, tedy i sportovní specializace. Autor zvolil teoreticko-

výzkumnou  strukturu práce, pro kterou formuluje poněkud nestandardně, ale 

poměrně jasně problém a cíl, resp. cíle práce.     

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

Teoretickou část zahajuje autor poněkud neobratně stylizovanou „Kritikou 

použité literatury“. Další kapitoly teoretické části působí nesourodě a někdy bez 

souvislosti s tématem a cíli práce (Historie 2.2). Velice slabá je průkaznost práce 

s literaturou. U většiny kapitol chybějí odkazy na zdroje, u kapitoly 2.4.4 

(biomechanika) je zcela nevhodný odkaz na internetový zdroj. Celkově působí 

teoretická část jako kompilát nesourodých kapitol. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Formulace hypotéz pro výzkumnou část je poměrně jasná, avšak H1 a H2 se 

významově překrývají. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz zvolil autor vybrané testy z různých testových baterií, 

které však bez náležitého komentáře a členění působí jako nesourodý soubor. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Naměřené hodnoty jsou prezentovány většinou ve formě tabulek. Není jasné, 

proč autor uvádí např. průměrné hodnoty všech subjektů (5.1) nebo popis cviků 

(5.4.1, 5.4.2). V diskusi autor uvádí, že se „zaměřil na teoretický výzkum 

doplněný experimentem“. Tomuto pojmu nerozumím. Dále zde uvádí, že „změřil 

náhodného jedince“ – v práci jsem ho nenašla. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Formulace závěrů je nejasná, výsledky jsou neprůkazné. Vyvozované závěry 

neodpovídají obsahu práce.          

7. Formální stránka práce  
Práce vykazuje celou řadu nedostatků jak po formální, tak jazykové stránce. 

Špatné citace, nesprávné uvedení seznamu literatury, hrubé gramatické chyby, 

které neodpovídají úrovni vysokoškolské práce. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=64be4559876f01c869c699304bde052b&tid=&do=main&doo=detail&did=118923


8. Celkové hodnocení práce 
Práce nesplňuje všechny požadavky, kladené na diplomovou práci. Přes 

opakované upozornění v posudcích se v ní objevují stále stejné chyby. Musím se 

také distancovat od uvedení mého jména v souvislostech s výslednou podobou 

práce. 

       

  
 

Práce je na samé hranici obhajitelnosti. Osobně práci v této podobě 

nedoporučuji k obhajobě.   
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