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

cíle práce.  
Autorka si zvolila téma bezesporu aktuální vzhledem k obecným tendencím k 

hypokinetického způsobu života. Autorka jasně formuluje problém, cíle a úkoly 

práce, z čehož vyplývá i jasná obsahová struktura práce – nezbytnost 

teoretických poznatků a jejich vyváženost s výzkumnou částí.     

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou  

V teoretické části se autorka zabývá vybranými relevantními termíny vzhledem 

ke zkoumanému problému. Obratně zachází s literárními zdroji, porovnává 

definice, správně a vhodně cituje autory. Z textu je místy patrná osobní 

zainteresovanost a horlivost autorky.   

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 6 hypotéz, které jsou v souladu 

s vědeckými otázkami a stanovenými cíli práce. Hypotézy jsou formulovány 

velmi jednoduše a srozumitelně, což by mělo být předpokladem pro následné 

hodnocení.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka soubor testové baterie UNIFITTEST, 

který je díky přesnému popisu provedení vhodný pro testování stanovených 

parametrů i pro vyhodnocování a porovnání výsledků. Použité škálování a 

průměrování odpovídá velikosti zkoumaného souboru, přesto by výzkum 

upřesnil výpočet mediánu, eventuelně modu zkoumaného vzorku. Uvedená 

metoda dotazníku je jistě vhodná, v práci se dále objevuje jen okrajově. Postup 

práce je logický a přehledný.  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Interpretace výsledků výzkumu je v podání autorky „ztrojená“: 1. 

písemné/číselné uvedení výsledků, 2. grafické znázornění, 3. tabulkové 

znázornění téhož, což sice vizuálně zpestřuje práci, ale trojí interpretace je jen 

zahlcováním textu. Samotné výsledky jsou přehledné.  Diskuze je velmi 

rozsáhlá, vztahuje se především k hypotézám. Ve výsledkové části a v Diskuzi 

postrádám zhodnocení dotazníku a vyjádření k jednotlivým otázkám.  

 



6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěr (závěry!) obsahuje rekapitulaci výsledků, konstatuje potvrzení či 

nepotvrzení hypotéz a pokouší se i zobecnit některé závěry výzkumu (s 

vědomím četnosti souboru a možnostmi této práce). Přehlednosti by napomohla 

strukturovanost závěrů. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na diplomovou práci. Rozsah vlastního 

textu je na dolní hranici normy. Po jazykové stránce je práce zpracována velmi 

kvalitně.     

8. Celkové hodnocení práce 

Autorka bezesporu zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce. Prokázala 

dobrou orientaci v terminologii, metodologii i samotném výzkumu. Obsahem a 

způsobem zpracování práce odpovídá stanoveným požadavkům.  
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Otázka k obhajobě: Jaký je podle Vás podíl rodiny a školy na úrovni tělesné 

zdatnosti dětí? 
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