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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma práce je zajímavé, autor nevysvětluje osobní vztah k tomuto specificky zaměřenému 
výběru stomatologického směru. Obsahová struktura je logická, cíle práce jsou zřejmé a 
jasně definované, některé problémy jsou popisovány ne zcela srozumitelně. 

            

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)

Autor uvádí celkem 35 literárních odkazů, včetně internetových zdrojů, přímé a nepřímé 
citace jsou v souladu s normou. Teoretická část práce je všeobecným přehledem o 
pohybové zdatnosti, aktivitě a fyziologii tělesné zátěže, chybí specifičnost zaměření na 
zátěžovou problematiku stomatologické profesní zátěže.

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autor stanovil 5 hypotéz s očekávaným výsledkem. Provázanost na problémy a cíle práce 
je zřejmá.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Vybrané metody jsou vhodné, pouze jejich realizace, zejména v části procesu testování, je 
nejasná. Výzkumný soubor je popsán (n=13, chybí věk), nicméně soubor se kterým je 
komparováno nikoli - není znám počet jedinců ani zastoupení mužů a žen.
Dotazníková část byla realizována s jiným souborem většího počtu jedinců (n=46). 
Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo někdy komparativní s různými soubory, jindy 
pouze popisné. Logika tohoto přístupu byla částečně vysvětlována v textu.

            

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

Statistické zpracování výsledků ilustrují sloupcové grafy a tabulky. Výsledky 
dotazníkového šetření – jednotlivé otázky - jsou vyhodnocovány nestejně, některé otázky 
jsou přejaté, jejich výsledky komparované s různými soubory, jiné jsou pouze samostatně 
vyhodnocené a autorem samostatně vytvořené. Interpretace výsledků je logická, společně i 
s vysvětlení některých neuskutečněných měření a různých motivačních faktorů při 
získávání výsledků testování, které mohlo výrazně narušit jejich výpovědní hodnotu.  

            



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

Závěr práce jsou jasné, nejasný zůstává pouze stanovený problém – proč porovnávat 
výsledky studentů ZL se studenty TV.

  

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

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je v souladu s požadavky, rozsah 
práce je vyhovující, bibliografické citace v souladu s normou.

  

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

Práce prokazuje zvládnutí zadaného úkolu - sepsání diplomové práce v souladu 
s požadavky s výše uvedenými výhradami. 

  

Práci k obhajobě doporučuji

Otázky k obhajobě: 1) Specifikujte všechny soubory jedinců se kterými 
porovnáváte vaše 2 výzkumné soubory.

                                   2) Jaký byl důvod výběru samotného tématu?
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