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Cílem práce je porovnání sledovaných tréninkových jednotek ve dvou oddílech věnujících se moderní gymnastice.    
    

1. Rozsah:   
    * stran textu 50 
    * literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 26, cizojazyčných 2 
    * tabulky, grafy, přílohy 3 tabulky, 6 grafů,  8 str. příloh  
      

       2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 
    * teoretické znalosti   x   
      
    * vstupní údaje a jejich zpracování   

 
x  

      
    * použité metody   x   

            

    
        

 

stupeň hodnocení 
   3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 
   stupeň splnění cíle práce     x   
       
   hloubka provedené analýzy ve vztahu k 

tématu       
x 

   

    
  

   logická stavba práce     x   
     
   práce s literaturou včetně citací       x 
     
   adekvátnost použitých metod     x   
       
  úprava práce (text, grafy, tabulky)     x   
     
   stylistická úroveň     x   
       
   

        4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná 

      

 
 

 
 

     



 

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

 
V práci shledávám celou řadu formálních chyb: 
- nevhodné formátování práce, 
- psaní velkých písmen za dvojtečkou, psaní malých písmen po tečce, chybějící interpunkce atd.  (např. str. 

14, 15, 16, 36 – 39…..),  
- nevhodné formulace např. běh pozadu, svalová ohebnost, rozproudění pohybového aparátu….., 
- v grafech č. 3, 6 chybí označení osy y s uvedením jednotek,  
- citace literatury není dle stanovených norem, 
- přílohy nejsou označeny a pojmenovány. 
 
 Věcné nedostatky. K těm méně závažným řadím formulaci, „Závody jsou rozděleny do okresních a 
krajských skupin“ (str. 29). Vzhledem k tomu, že okresy byly před několika lety zrušeny není mi jasné o jaké 
soutěže se vlastně jedná.  Stejně tak jako není známo, že by se v posledních letech někdo z MG účastnil OH.   
 
Závažné nedostatky:  
- teoretická východiska práce jsou zpracována výhradně citacemi odborné literatury bez jediné věty vlastního 

komentáře a jakýchkoliv souvislostí ! – (některé citace se téměř doslovně opakují např. str. 14 a 15,  
Novotná, 2003), 

- práce se týká problematiky MG, není  jasné, proč je podrobně uváděn pohybový obsah ZG či charakteristika, 
historie a soutěžní formy aerobiku – vše splývá v jeden nestrukturovaný celek, 

- zcela postrádám charakteristiku věkového období, o kterém se mluví již v názvu práce z hlediska, 
biologických, fyziologických, psychologických aj. zvláštností. V práci je zmiňován pouze mladší školní věk 6-
10 let, což zcela neodpovídá věkovému rozmezí dětí ve sledovaných oddílech (3-6 let), 

- o emocích a emočních projevech není v teoretické části práce žádná zmínka. Stejně tak jako v metodice 
práce není zmínka o tom, jak se bude zpracovávat emoční zatížení dětí na tréninku pomocí emoční křivky.  

 
Závěr: 

V případě úspěšné obhajoby je nezbytné všechny nedostatky – zejména závažné - odstranit 
pomocí errat, jinak je práce nezveřejnitelná! 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1) Vysvětlete pojem emoce, emoční projevy, emoční zatížení, emoční křivka. Jak jste dospěla k záznamu 
emočního zatížení (emoční křivka) ve své práci? Jaký standardizovaný test jste použila? 
 
2) Charakterizujte předškolní věk z hlediska biologických, fyziologických a psychologických zvláštností. 
 
3) V čem vidíte přínos své práce a jaká doporučení pro společenskou praxi byste mohla uvést?  
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