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

cíle práce.  
Téma práce je moderní, odpovídá dynamickým změnám v jednotlivých 

sportovních odvětvích a je ve sféře zaměření bakalářského studia oboru TVS. 

Práce má jasně stanovenou strukturu s důrazem na výzkumnou část. Autorka 

jasně formuluje cíl práce, k výzkumu pak i dílčí cíle. Při finalizaci textu však 

zapomněla uvést problém a vědecké otázky (pravděpodobně technický 

nedostatek v konečné verzi).        

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

Teoretická východiska čerpá autorka z aktuálních zdrojů a porovnává přístupy 

renomovaných autorů k dané problematice. Z jednotlivých zdrojů vybírá 

podstatné informace, citace používá v souladu se stanovenými požadavky.  

Zpracované teoretické kapitoly jsou relevantní vzhledem k výzkumné části.                        

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Pro výzkum autorka formuluje 4 hypotézy. Vzhledem k obtížnosti volby a 

hodnotitelnosti zkoumaných parametrů autorka dlouho hledala vhodné a 

jednoznačně znějící hypotézy. Konečná verze je srozumitelná a pomohla také 

k nastavení jasných parametrů pro hodnocení výsledků výzkumu. Všechny 

hypotézy jsou v souladu se stanovenými cíli práce. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka metodu experimentu a zúčastněného 

pozorování. Kromě základního experimentu, který by již sám o sobě stačil pro 

realizaci výzkumu, uskutečnila autorka ještě druhý experiment pro ověření 

výzkumu. Tento druhý experiment nejen obohatil práci, ale zároveň podtrhl 

výsledky prvního experimentu. Postup práce je logický a přehledný.   

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Analýza a výsledky jednotlivých položek jsou znázorněny graficky a doplněny 

komentářem. Výsledky jsou uváděny v absolutních číslech počtu dětí, resp. 

sekundách. Pro příští vědeckou práci bych autorce doporučila využít pro 

statistické zpracování dat další veličiny (medián, modus). Diskuse je kvalitní, 

autorka se vyjadřuje podrobně a jasně k jednotlivým zkoumaným položkám i 



k jednotlivým hypotézám.      

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jasně a jsou v souladu se stanovenými cíli a 

rekapitulují platnost či neplatnost hypotéz. Autorka vyvozuje i obecně platné 

závěry, které mohou být zároveň i doporučením pro praxi při výuce lyžování 

dětí.          

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce většinu nároků (normy, rozsah, citace). 

Rovněž po jazykové stránce je práce kvalitně zpracována.      

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka přistupovala k tématu zodpovědně, poměrně četně konzultovala  a 

připomínky vedoucí práce akceptovala. Lze konstatovat, že autorka zvládla 

metodologii a zásady psaní vědecké práce. Pro obhajobu práce je nezbytné 

doplnit chybějící formulaci problému práce a vědecké otázky.  
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Otázka k obhajobě:  Která ze dvou zmíněných metod je podle Vás pro děti více 

motivující?                                    
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