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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
  Téma bakalářské práce je vzhledem ke klesající pohybové výkonnosti dětí a mládeže aktuální. 
V obsahové struktuře bych doporučila sloučení kapitol 7 a 8 jelikož jejich obsah je velice příbuzný. Cíle 
práce byly formulovány jasně a srozumitelně. 
                       
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce      s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
 V teoretické části se autorka zabývá odbornou problematikou vztahující se k tématu práce. 
Vyskytují se zde však nepřesnosti a nejasnosti v odborných termínech a popisech jednotlivých klíčových 
bodů práce např. definice sportu, přehledu druhů startů, nejčastější chyba v technice běhu: cituji „klek na 
obou kolenech“ str. 24, nebo cituji: „díky získání takzvané dopředné rychlosti je skok velice vydařený“ 
str.25 aj. 
              
 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Formulace hypotéz je jasná, ale z práce není jasné na jakých podkladech byly vyvozeny 
předpokládané  procentuální rozdíly ve výkonnosti děti. Hypotézy korespondují s cíly  práce.  
 
   
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
 Ve výzkumné části bylo použito metod testování probandů ve vybraných atletických disciplínách, 
což je adekvátní charakteru práce. Nebylo však ujasněno, který ze tří pokusů v jednotlivých disciplínách 
byl zaznamenáván. Dále bylo použito experimentu v podobě intervenčního programu. Samotný 
intervenční program byl popsán pouze obecně. Hlavním problémem v metodice práce vidím v tom, že 
intervenční program je popisován jako dvouměsíční, ale přitom byl prováděn vždy měsíc s dvouměsíční 
pauzou. Poměr tréninkového zatížení a dobou volna je nepříznivý pro adaptaci organismu na zátěž a tudíž 
na pozitivní posun ve výkonnosti probandů. Logicky tedy tento postup nemohl přinést požadované 
výstupy. 
                       
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
 Statistické zpracování dat je přehledné, v tabulkách a grafech. Interpretace výsledků není úplně 
jasná. Autorka se odvolává na teoretická východiska týkající se ontogenetického vývoje a zrání dítěte, 
s čímž plně souhlasím, ale dozrávají jak děti sportující, tak děti nesportující. Děti, které byly podřízeny 
intervenčnímu programu by logicky měly ve druhém měření prokázat vyšší  procentuální rozdíl ve 
výkonnosti než děti nesportující. Pokud se tak nestalo je třeba se zamyslet nad podrobným obsahem a 
průběhem intervenčního programu. Výsledky práce také ovlivňuje malý počet testovaných probandů. 
 
                        
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
 Závěr práce není formulován zcela srozumitelně. Jasně ze závěru práce vyplývá, že ani jedna 
hypotéza se  nepotvrdila. S tvrzením, že výsledky práce ukazují jen samá pozitiva atletického tréninku a 
mohou posloužit široké veřejnosti nesouhlasím.  
           



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,  dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
 Formální stránka práce je na dobré úrovni, v textu se však vyskytly drobné překlepy. Dodržení 
norem, rozsahu práce a bibliografické citace odpovídají kvalifikační práci. 
 
 
            
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,  jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
 Vzhledem k výše zmíněným faktům hodnotím práci jako nezdařilou.    
           
 
 
 
Práci k obhajobě   nedoporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:     
 
1) Jakým způsobem byste vzhledem k uvedeným faktům změnila intervenční program? 
 
2) Jaké znáte druhy startů? 
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