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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 prostředek zdravotní tělesné výchovy. Cíle práce jsou 
stanoveny jasně a přehledně.

            

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 jako komplex kvalitně zpracována. Poměr teoretické 
a výzkumné části práce je taktéž odpovídající. Rozsah uvedené literatury a 
zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 22 titulů včetně internetových. Užití 
formy citací je správné. 

  
 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autor si stanovil celkem pět pracovních hypotéz, které vycházejí z teoretické 
části práce. Cíle práce jsou v souvislosti s hypotézami.

  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Ve výzkumné části autor použil metod empirického výzkumu, konkrétně 
anonymní dotazník, pro zjišťování dalších informací byl zvolen 
polostrukturovaný rozhovor. Pro ověření poslední hypotézy byl použit 
expetiment.

            

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, 
přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i 
interpretovány v podobě tabulek. Diskuze je věcná a logická. Některé 
hypotézy se  nepotvrdily.



            

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 pro 
výuku jak ve školách, tak i při mimoškolních aktivitách. 

  

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, 
přehlednost text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Rozsah práce  je 61 
stran. 

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 
zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). Práce 
působí uceleným dojmem, autor pracoval samostatně a snažil se využívat 
uvedené informační zdroje. 
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