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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 
práce.
Téma práce je v dnešní době aktuální, lezení na umělé lezecké stěně lze doporučovat 
jako pro děti a mládež atraktivní prostředek zdravotní tělesné výchovy. Cíle práce 
jsou uvedeny v praktické části. 

            

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita 
práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů 
apod.)
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře a může sloužit jako metodická 
příručka.  Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující, obsahuje 
celkem 30 titulů včetně internetových odkazů. Užití formy citací je správné. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autor práce si stanovil čtyři pracovní hypotézy. Formulace jednotlivých pracovních 
hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím cílem. 

  

3. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Autor pro svůj výzkum  použil anonymní strukturovaný dotazník. Základním 
souborem tohoto empirického šetření bylo 57 žáků, z čehož dotazník vyplnilo 
konkrétně 30 žáků. Výzkumná metoda plně postačuje k ověření stanovených 
výzkumných úkolů i k potřebám práce.  

            

4. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 
výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Dotazníky byly vyhodnoceny  s ohledem na stanovené cíle a předpoklady. 
Interpretace výsledků je přehledná ve formě tabulek.. 

            

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 
problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry práce jsou jasně strukturované a věcně správné. Práci lze použít jako 



metodickou příručku pro výuku ve školách, i pro realizaci mimoškolních aktivit.
  

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

Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. 
  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 
zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Práce působí uceleným dojmem, zachytila všechny důležité aspekty sledované 
problematiky. 
Autor pracoval samostatně a dobře využil uvedené informační zdroje.

  

Práci k obhajobě   doporučuji 

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 1)  Jakou by jste doporučil jistící pomůcku při výuce 
                                        začátečníků?
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