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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Diplomant si zvolil téma po dohodě s vedoucí práce a vzhledem k aktuálnosti tématu. Ke 

zpracování tématu přistoupil po informativní konzultaci nejprve zcela samostatně, později však 

velmi intenzivně konzultoval strukturu i obsah práce. Práce má teoreticko–výzkumnou strukturu. 

Formulace problému a cíle, resp. cílů práce je jasná a logická.     

    

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autor vychází ze základních relevantních 

literárních zdrojů i z aktuálních výzkumných poznatků. S jednotlivými zdroji zachází velice 

obratně, citace používá v souladu se stanovenými požadavky. Teoretická část obsahuje informace 

někdy nad rámec potřebných údajů pro výzkumnou část, je však dobře strukturována a tím se stává 

i samostatně hodnotným přehledem definujících a vysvětlujících pojmů. Je velmi důkladným 

východiskem pro následný výzkum. 

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autor pro výzkumnou část formuluje 5 hypotéz, které jsou zvolené vzhledem k možnostem, 

měřitelnosti a vyhodnocení vybraných parametrů a jsou v souladu s vědeckými otázkami a 

stanovenými cíli výzkumné části. Provázanost problému, cíle, hypotéz a závěrů se prolíná celou 

strukturou práce.  

                                                    

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Zvolené metody – testování a dotazníkové šetření - odpovídají záměru práce a formulovaným 

hypotézám. Rovněž postup práce je logický a odpovídá struktuře práce. Pro větší provázanost 

teoretické a výzkumné části mohl autor ještě zařadit výzkum týkající se fyziologie tělesné zátěže 

(kap. 2.3). 

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Autor obratně zachází se získanými výsledky testování i dotazníkového šetření. Jasně je zdůvodněn 

výběr použitých testů, vhodně je použito srovnání s výsledky výzkumu z roku 2011 a populačním 

průměrem. Statistické zpracování je jasné a přehledné.  Autor si je vědom malé velikosti 

výzkumného vzorku, přesto ve výsledku představuje jasný a zasvěcený model realizace a 

interpretace výzkumu. Diskuse je kvalitní, autor se vyjadřuje podrobně a jasně k oběma metodám a 

průběhu výzkumu i k jednotlivým hypotézám. 

      

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými cíli, vědeckými otázkami a 

hypotézami. Výsledky práce jsou zajímavé pro případné pokračování výzkumu a v neposlední řadě 

pro studenty samotné. Autor uvádí i způsoby využití práce. Práci by jistě obohatilo doplnění o 

návrh pohybového režimu či zásady životního stylu pro studenty zubního lékařství. 

 



7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce nároky kladené na diplomovou práci. Rovněž po jazykové stránce 

je práce kvalitně zpracována.  

     

8. Celkové hodnocení práce 
Autor pečlivě zvažoval výběr tématu a po celou dobu jeho zpracování pracoval samostatně a 

zodpovědně. Nejasnosti konzultoval s vedoucí práce a připomínky akceptoval. Z výsledku je 

zřejmé, že autor zvládl metodologii a zásady psaní vědecké práce.     
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